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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500644 -  Ensino Clínico: Enfermagem em Saúde 
Comunitária 

Ano 4 Semestre 7 Área CNAEF: 723 ECTS: 14 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Miquelina da Fonseca Pena 

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) 

392                                           EC: 252 140 

 
Pré-requisitos (se aplicável): UC: Enfermagem em Saúde Comunitária 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

•Identifique as necessidades de saúde e respetivos cuidados de enfermagem no indivíduo, família ou grupos em    contexto 
comunitário/Cuidados de Saúde Primários. 

•Preste os cuidados de enfermagem aplicando metodologia científica de trabalho. 

•Utilize criticamente os resultados das aprendizagens anteriores na sua prática clínica atual. 

•Procure aprofundar os seus conhecimentos teóricos aplicados à prática clínica de forma a adequar e integrar e fundamentar a 
sua prática. 

•Desenvolva em equipa um projeto de intervenção comunitária utilizando a metodologia do planeamento em saúde e 
indicadores saúde. 

•Compreenda a organização e reestruturação dos serviços de saúde em Portugal. 

•Conheça as políticas de saúde em Portugal e seja capaz de interpretar e analisar o PNS e respetivos Programas Prioritários 

•Adote uma atitude de análise crítica e reflexiva sobre as diversas situações da prática dos cuidados e do seu desempenho. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Esta Unidade Curricular decorre e dá continuidade aos períodos teóricos antecedentes, assentando fundamentalmente da UC 
Enfermagem em Saúde Comunitária, e ainda a UC Enfermagem da Família e Administração dos Serviços de Saúde e 
Enfermagem em Gerontologia. Os conteúdos programáticos apreendidos nesse período teórico, pelo estudante, são, 
obrigatoriamente, mobilizados e integrados na sua prática clínica.    

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A aplicação dos conteúdos programáticos referidos no ponto anterior, tendo em conta as UCs referidas, fica evidente no 
desempenho e abrangência da prestação de cuidados de enfermagem à pessoa, família, grupos, tendo sempre como pano de 
fundo a comunidade e toda a sua complexidade, no contexto ensino clínico. Este encontro integrado e compreensivo entre os 
conteúdos programáticos e o contexto prático, permite ao estudante atingir os objetivos e assim desenvolver as suas 
competências humanas e técnico-científicas. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino têm por base a aprendizagem em contexto da prestação de cuidados na comunidade/Cuidados de 
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Saúde Primários, havendo sempre um trabalho de proximidade entre a escola/local de EC (supervisão pedagógica) em parceria 
com o Enfermeiro Tutor. O Enfermeiro Tutor faz o acompanhamento constante do estudante, conhecedor dos objetivos desta 
UC, orientando e participando ativamente em todo o processo de ensino aprendizagem. 

Durante as 9 semanas acontecem quatro reuniões no local de EC onde participam todos os atores intervenientes no processo. 
Estas reuniões procuram constituir uma plataforma de reflexão crítica sobre o percurso do estudante.  

 

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

As metodologias preconizadas visam estimular o desenvolvimento de competências nos estudantes, tendo como base um 
trabalho de reflexão e análise crítica, devidamente orientadas e enquadradas ao longo da prática clínica. Promovem, 
igualmente, no estudante o desenvolvimento de competências nos diferentes domínios de atuação relacionados com a pessoa, 
família e grupos em contexto comunitário. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é continua, inclui um trabalho de grupo, a avaliação da participação do estudante nas reuniões e a avaliação do 
desempenho clínico. 
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