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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500635 - Gestão Aplicada à Enfermagem 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 345 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Maria Grego Dias Sobral Canhestro 
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Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

• Compreenda os conceitos gerais de Administração e Gestão e a sua evolução 

• Compreenda o funcionamento das organizações de saúde e o respetivo Processo Administrativo 

• Conheça alguns conceitos chave acerca da gestão e interação entre as pessoas e as organizações e geral e as organizações 
de saúde em particular 

• Compreenda os princípios de organização do trabalho em Enfermagem 

• Reflita sobre o processo de Avaliação de Desempenho dos Enfermeiros 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CONCEITOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - Evolução dos conceitos de acordo com algumas teorias  

AS ORGANIZAÇÕES SAÚDE E O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO - Etapas do Processo Administrativo; Cultura 
organizacional; Organizações Qualificantes: o caso particular das organizações de saúde;  

A INTERAÇÃO ENTRE AS PESSOAS E AS ORGANIZAÇÕES - Importância das pessoas nas Organizações de Saúde; 
Comunicação; Teorias da Motivação e Comportamento Organizacional aplicadas à Enfermagem; Liderança e delegação em 
Enfermagem; Satisfação no trabalho e sua contribuição para o processo de cuidar em enfermagem; Gestão de conflitos nas 
organizações de saúde; Gestão do risco na área da saúde e em particular nos enfermeiros; Organização do trabalho dos 
Enfermeiros; Avaliação do Desempenho dos Enfermeiros. 

ECONOMIA DA SAÚDE - O Bem Saúde; As regras do mercado e a sua aplicação em saúde 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos estão articulados entre si e procuram partir do mais geral para o mais particular. Da compreensão 
dos conceitos gerais de Administração e Gestão partimos para a compreensão do funcionamento das organizações de saúde 
ao nível do processo administrativo e da interação entre as pessoas e as organizações com especial enfoque para o que dizem 
respeito à Gestão em Enfermagem. Com base nas aquisições anteriores são desenvolvidos alguns temas mais específicos 
procurando que o estudante possa integrar os conceitos teóricos e compreenda de uma forma integrada e fundamentada a 
aplicação prática da gestão em enfermagem com vista a um desempenho responsável e eficiente a todos os níveis. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias são preferencialmente ativas, através de sessões expositivas e interativas: exposição oral de conteúdos, com 
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recurso a meios audiovisuais, pesquisa orientada, análise de casos, leitura e análise de textos e a realização de trabalhos de 
grupo com apresentação em sala de aula. Os estudantes serão desde o início incentivados a intervirem, questionarem e 
esclarecerem dúvidas e a colocarem questões quer em contexto de sala de aula quer através da plataforma de E-Learning 
(MOODLE) onde são também disponibilizados todos os materiais de apoio à Unidade Curricular. A participação ativa dos 
estudantes será decisiva, para a prossecução dos resultados de aprendizagem pretendidos pelo que se procura o seu 
envolvimento ativo com vista não só à avaliação contínua da Unidade Curricular mas sobretudo como uma forma de 
aprendizagem. Propõe-se a articulação dos conteúdos programáticos durante as visitas de estudo realizadas no âmbito de 
outras Unidades Curriculares. 

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

As metodologias visam estimular o desenvolvimento de competências nos estudantes, tendo como base um trabalho de 
reflexão e análise crítica, devidamente orientadas e enquadradas nas sessões letivas teóricas e teórico-práticas. Neste sentido 
haverá espaços de reflexão individual e de grupo, no âmbito de cada módulo temático, pesquisa orientada, análise de casos e 
de textos. O docente assume o papel de orientador de aprendizagens, disponibilizando recursos pedagógicos, orientando e 
moderando a participação dos estudantes. Procura-se o envolvimento ativo dos estudantes em todos os aspetos atrás referidos 
e também na escolha dos temas a desenvolver nos trabalhos de grupo, com vista não só à avaliação contínua da Unidade 
Curricular mas sobretudo como uma forma de aprendizagem. Procura-se também estimular no estudante uma participação ativa 
e reflexiva no processo de avaliação.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos conteúdos é realizada através de trabalhos em pequenos grupos, onde a escolha do tema é realizada pelos 
estudantes a partir de uma lista de temas propostos pelas docentes. São realizadas tutorias para orientação dos trabalhos de 
grupo. Os trabalhos são alvo de apresentação e discussão em contexto de sala de aula onde se procura que todos os estudantes 
participem de forma ativa. A avaliação da apresentação oral é realizada com a participação ponderada de todos intervenientes: 
docentes e estudantes (hétero e auto avaliação) com base em critérios discutidos e acordados previamente. Os elementos de 
avaliação serão: Fundamentação escrita do trabalho de grupo e Apresentação oral do trabalho de grupo (com individualização da 
nota). Em caso de não aprovação ou para estudantes que não optem por neste processo de avaliação contínua existe a 
possibilidade de realização de exame (época normal e época de recurso).  
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