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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500631 - Ensino Clínico: Enfermagem de Especialidades 
Médico-Cirúrgicas 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 723 ECTS: 8 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rogério Manuel Ferrinho Ferreira 

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) 

224                                           EC:145 79 

 
Pré-requisitos (se aplicável): EC:Fundamentos de Enfermagem; Enfermagem de Especialidades Médico-Cirúrgicas 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante seja capaz de: 

- Colher dados no atendimento da pessoa e família, inserida numa unidade de saúde; 

- Manifestar capacidades de planeamento, execução e avaliação das atividades, aplicando metodologia científica de trabalho; 

- Dominar os procedimentos técnicos na prestação de cuidados de enfermagem; 

- Utilizar uma comunicação oral e escrita adequada à profissão; 

- Desenvolver um relacionamento adequado com a pessoa/família, equipa multidisciplinar e orientadores/ docentes; 

- Desenvolver capacidades que contribuam para o aperfeiçoamento da aprendizagem; 

 - Demonstrar comportamentos inerentes às caraterísticas da profissão. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

O Ensino Clínico visa a articulação e a integração de conteúdos lecionados na unidade curricular de Enfermagem de 
Especialidades Médico-Cirúrgicas, de forma a possibilitar a aquisição e desenvolvimento das competências necessárias aos 
cuidados à pessoa nas seguintes áreas de especialidades médico-cirúrgicas:  

- a pessoa em situação crítica,  

- a pessoa com disfunções ortopédicas e traumatológicas e  

- a pessoa com doença oncológica. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com o Ensino Clínico em Enfermagem de Especialidades Médico-Cirúrgicas, proporciona-se ao estudante a realização de 
práticas de cuidar em contextos de cuidados ligados ao atendimento da pessoa em situação crítica, à pessoa com disfunções 
ortopédicas e traumatológicas e à pessoa com doença oncológica. Os objetivos de aprendizagem serão avaliados através de 
um instrumento de avaliação no qual estão definidos os objetivos e os itens que lhe estão implicitos.  

O Ensino Clínico, realizar-se-á em contextos de cuidados das áreas de especialidade específicadas em várias Instituições 
hospitalares. Cada estudante estará sob orientação directa de um/a enfermeiro/a e com supervisão científico-pedagógica de um 
docente, prevendo-se momentos conjuntos de reflexão e apreciação do trabalho planificado e desenvolvido de acordo com os 
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objectivos previstos para esta UC. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Orientação e supervisão clínica, efectuada em parceria pelo enfermeiro preceptor e pelo docente da Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Beja. 

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

A prática clínica sob preceptoria será a metodologia utilizada durante o desempenho clínico inerente ao ensino clínico, sendo 
transversal a todos os objetivos de aprendizagem. Os docentes orientadores, nos momentos de avaliação formativa irão 
igualmente centrar-se nos objetivos de aprendizagem. 

Para além disso, os enfermeiros preceptores em contexto clínico deverão demonstrar procedimentos, orientar no 
desenvolvimento de diferentes atividades práticas, utilizar processos colaborativos e interativos que promovam a aprendizagem 
do estudante. Devem ser criados espaços de reflexão em contexto clínico que sejam promotores de mudanças construtivas nos 
estudantes.  

O estudante é desde o início incentivado a definir o seu projeto de aprendizagem, devendo este assumir-se como um contributo 
para o desenvolvimento do pensamento crítico e uma metodologia promotora da reflexão centrada na ação do estudante em 
contexto de aprendizagem.  

A realização de um trabalho de pesquisa é uma metodologia que pretende dar resposta aos objetivos de aprendizagem, com 
particular relevância para o objetivo "Desenvolver capacidades que contribuam para o aperfeiçoamento da aprendizagem". 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

- Utilização de um instrumento de avaliação, centrado nos objetivos de aprendizagem e que permite avaliar o desempenho do 
estudante em ensino clínico. A aplicação do instrumento ocorrerá em duas reuniões destinadas para o efeito, a reunião de 
avaliação formativa e a reunião final. 

- Avaliação do projeto pessoal de aprendizagem, com maior relevância para a análise e reflexão sobre a sua aprendizagem e 
desenvolvimento de competências em contexto clínico. 

- Trabalho de pesquisa e análise de casos, visando fomentar a pesquisa e o desenvolvimento do pensamento crítico. 
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