
Página 1 de 2 

Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500645 - Estágio 

Ano 4 Semestre 8 Área CNAEF: 723 ECTS: 30,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Rogério 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) 

840                         32 504 8       296 

 
Pré-requisitos (se aplicável): O estudante terá de estar aprovado em todos os ensinos clínicos anteriores 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 Espera-se que o estudante seja capaz de:  

1. Gerir um projeto de autoaprendizagem consentâneo com as suas próprias necessidades, articuladas com a finalidade do 
Estágio  

2. Funcionar como membro da equipa prestadora de cuidados, atendendo aos aspetos orgânico-funcionais da mesma, do 
serviço/unidade, e da instituição onde decorre o estágio 

3. Exercer as competências inerentes à prática de enfermagem, tal como estão preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros 

4. Utilizar criticamente os resultados de investigação e outras evidências técnico-científicas (guidelines baseadas na evidência) 

5. Gerir o seu desempenho clínico quotidiano atendendo ao tempo de que dispõe e às prioridades que estabelece de modo a 
incrementar a sua eficiência sem diminuir a eficácia das suas intervenções/cuidados gerais de enfermagem que presta 

6. Monitorizar a qualidade dos cuidados gerais de Enfermagem que presta e propor, gerir e avaliar os resultados de medidas 
para a incrementar 

7. Autoavaliar o seu desempenho clínico  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I.  Introdução à UC.   

II.  Desempenho clínico/Estágio e sua avaliação   

III.  Seminário de introdução à vida profissional   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta Unidade Curricular visa a síntese e consolidação de toda a aprendizagem construída ao  longo  dos  sete  semestres  
anteriores, designadamente o desenvolvimento das competências do enfermeiro de cuidados gerais, definidos pela  Ordem dos 
Enfermeiros, atendendo aos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, em conjugação com os “Descritores de 
Dublin”  

A consecução da finalidade anterior processar-se-á através da prestação de cuidados de enfermagem  geral  ao  indivíduo, 
família e comunidade, aos três níveis de prevenção, integrado numa equipa de enfermagem, sob preceptoria de um enfermeiro 
licenciado considerado idóneo para esta missão.  

Neste contexto, a Introdução ao Estágio visa proporcionar que o aluno elabore o seu projeto pessoal de aprendizagem em 
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contexto clinico, bem como a preparação de trabalho escrito no âmbito de PBE e do relatório final 

O seminário de IVP será integrado por atividades para-profissionais relativas a emprego, Ordem dos Enfermeiros e sindicatos 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

-  Aulas expositivas com discussão, práticas de pesquisa de literatura on-line, apresentações de análises de artigos de 
investigação.  

-  Prática clínica sob preceptoria.  

-  Tutoria  

-  Seminário (IVP)  

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  Estágio,  logo  é  
transversal a todos os objetivos de aprendizagem. O mesmo acontece com a tutoria exercida pelos docentes orientadores de 
estágio, durante as avaliações formativas (mínimo de duas).  

As aulas expositivas com discussão, práticas de pesquisa de literatura on-line, apresentações de  análises  de  artigos  de  
investigação, seminário e também a tutoria de estudantes na elaboração dos trabalhos e desempenho clínico contribuem para a 
consecução dos objectivos definidos.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Face à natureza profissional e académica dos resultados de aprendizagem, a avaliação é o resultado do desempenho da prática 
clínica (avaliação contínua) conjugado com a avaliação da apresentação pública, perante um júri, do relatório crítico de estágio, 
que deverá integrar elementos de PBE, fundamentados em resultados de investigação. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Dada a natureza eminentemente prática desta unidade curricular, e a diversidade de contextos e  problemáticas  clínicas  de  
enfermagem  em  que  os  estudantes  estagiam  (serviços hospitalares diversos, USF, centros de saúde, …), não há uma 
bibliografia principal.  

Contudo recomenda-se a consulta frequente da bibliografia indicada nas unidades curriculares de enfermagem dos sete 
semestres anteriores, bem como a consulta frequente de bases de full  text  (EBSCO,  Cochrane  Database  of  Systematic  
Reviews,  National  Guideline Clearinghouse, National Institute for Health and Clinical Excellence, The James Lind Library, … e 
outros oportunamente indicados em cada introdução o Estágio) 

Apesar da sua data de publicação, recomenda-se a leitura de Benner, P. (1984). From novice to expert: Excellence and power in 
clinical nursing practice. Menlo Park, CA: Addison-Wesley, que proporciona uma “imagem” do percurso de construção do 
profissional de Enfermagem. 
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