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Objetivos de aprendizagem

•Avaliar criticamente o potencial formativo das organizações de saúde.
•Relacionar modelos e práticas de organização dos cuidados com modelos
de supervisão clínica
•Projetar a criação de ambientes de aprendizagem
•Aprofundar o conhecimento em supervisão clínica através da reflexão e da
investigação.
•Analisar criticamente artigos de investigação publicadas
•Compreender a complementaridade de abordagens na construção do
conhecimento científico.

Conteúdos Programáticos

Módulo 1 - Supervisão e processos organizacionais em saúde.
Organizações de saúde, potencial de aprendizagem e de desenvolvimento
de competências numa lógica emancipatória.
A Idoneidade formativa dos contextos de acordo com a OE.
Desenvolver as práticas de enfermagem: cultura e ambientes de
aprendizagem; as comunidades de práticas; a intervisão de pares.
Módulo 2 - Investigação em Enfermagem na área de Supervisão Clínica
Investigação em supervisão clínica, diferentes abordagens e o seu
contributo.
Desenvolver a Prática baseada na evidencia. Avaliação critica de estudos de
investigação. Processos de mudança e a investigação-ação.

Demonstração da coerência
dos conteúdos
programáticos com os
objetivos

Os conteúdos estão organizados a partir do pressuposto de que a formação
é um trabalho do sujeito sobre si próprio e que os processos de produção de
conhecimento se constituem como a melhor forma de aprender. Articula-se
por isso os processos de formação com os processos de investigação, com
particular enfase na investigação ação. A investigação é aqui concebida
como uma forma de estar/ser profissional nas organizações que se
pretendem aprendentes. Assim, aprofunda-se os conceitos de aprendizagem
organizacional, e idoneidade formativa dos contextos articulados com os
processos de investigação.

Total de Horas de trabalho

125

Total de Horas de contacto

35
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• Teóricas

17

• Teórico-Práticas

• Seminário

• Orientação Tutorial

• Práticas Laboratoriais

• Trabalho de Campo

18

• Estágio

Metodologias de Ensino e
Avaliação

Aulas teóricas (presenciais e à distância) de exposição e de articulação de
conceitos.
Aulas teórico-práticas (pesenciais e à distância) de apresentação e
discussão de situações e de pesquisa e realização de trabalho académico.
A avaliação consiste num trabalho individual a desenvolver ao longo da UC,
resultante do trabalho desenvolvido na sessões.

Demonstração da coerência
das metodologias de ensino
com os objetivos

As metodologias foram definidas e organizados de forma a permitir aos
estudantes construir uma visão pessoal critica e sustentada sobre os
processos de desenvolvimento profissional e organizacional concebendo a
investigação como uma estratégia central para promover esse
desenvolvimento. As metodologias de ensino são diversificadas e incluem
sessões Teóricas e Teórico-práticas. A partir do estudo autónomo será dada
oportunidade aos estudantes de debaterem problemas, equacionarem
projetos de investigação e de anteciparem processos de translação do
conhecimento.
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