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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500641 - Sociologia da Familia 

Ano 4 Semestre 1 Área CNAEF: 312 ECTS: 2 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Piedade 

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) 

56       27                         4       25 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

Compreenda a importância da análise sociológica na interpretação dos fenómenos sociais;  

- Compreenda a estrutura familiar num contexto histórico e a razão das suas transformações até ao contexto atual;  

- Compreenda o papel social da família na maternidade e paternidade e a sua importância na evolução do crescimento da 
criança;  

- Compreenda  o papel social da família na sua interligação entre a saúde e o doente  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• A sociologia da Família enquanto um ramo específico da Sociologia; 

 A abordagem sociológica na explicação dos fenómenos sociais;  

 As perspectivas sincrónica e diacrónica sobre as interrelações da Sociedade, Família e Saúde;  

 As representações sociais sobre a maternidade e a paternidade;  

 Representações do ciclo de vida -da infância à velhice;  

Representações de género – o papel do género em contexto de doença; 

Representações sobre o nascimento e a morte 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se com esta UC oferecer aos estudantes uma perspectiva da complexidade que envolve os fenómenos sociais e a 
sociologia em particular; um quadro representativo da importância da família num contexto histórico e de evolução e no contacto 
com as instituições em geral; Uma abordagem sociocultural e familiar, em particular no que se prende à maternidade, 
paternidade e às crianças; Uma perspectiva clara e articulada entre saúde e a família no contexto social atual, para melhor 
compreensão do papel do doente.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O cumprimento dos objetivos expostos requer a utilização de técnicas e estratégias variadas. Serão utilizadas estratégias 
fundamentalmente de carácter participativo (e.g.”role playing”, discussão em pequeno grupo; fórum).Haverá momentos de aula 
em que se recorrerá ao método expositivo e à leitura e análise de textos para a transmissão de informação.  
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias propostas permitem aos estudantes refletir sobre as diferentes realidades familiares presentes na sociedade 
portuguesa. Permitem compreender as dinâmicas de Portugal como país heterogéneo onde a família é representada e 
percecionada de diferentes modos por diferentes grupos sociais. Ao mesmo tempo confrontam os estudantes com realidades de 
multi e interculturalidade no que concerne aos sistemas familiares, às noções de maternidade, paternidade, infância e relação 
entre papéis. 

Os estudantes têm a hipótese de experimentar e simular situações-tipo de interação entre profissionais de saúde e familiares de 
pacientes em tratamento/atendimento 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de um teste escrito, individual e de um trabalho em grupo (relatório/recensão crítica/reflexão) ou 
exame final escrito. 
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