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Objetivos de aprendizagem

Analisar situações de cuidados identificando oportunidades de
aprendizagem.
Criar situações que favoreçam os processos de aprendizagem.
Operacionalizar a organização e planeamento de projetos de aprendizagem.
Mobilizar em situação os princípios da supervisão clínica e da formação de
adultos.

Conteúdos Programáticos

Módulo desenvolvido em função do contexto profissional e experiência prévia
em supervisão de cada estudante, que poderá incluir prática de supervisão
clínica em diferentes contextos (formação inicial, formação formal continuada
e supervisão de pares).

Demonstração da coerência
dos conteúdos
programáticos com os
objetivos

Para esta UC concorrem potencialmente todos os conteúdos programáticos
das Uc previamente lecionadas, uma vez que se pretende que o estudante
os mobilize no terreno. Simultaneamente, fruto da experiência concreta e
necessidades de formação decorrentes do terreno, o estudante pode
recorrer a novas fontes de informação e conteúdos por si pesquisados.

Total de Horas de trabalho

125

• Teóricas
• Seminário

Metodologias de Ensino e
Avaliação

75

• Teórico-Práticas
5

• Práticas Laboratoriais
• Estágio

Total de Horas de contacto

• Orientação Tutorial

5

• Trabalho de Campo
65
Estágio cuja operacionalização será estruturada em função do projeto de
aprendizagem de cada estudante em diferentes contextos de supervisão.
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Seminários de apresentação de contextos e análise de práticas específicas
de Supervisão clínica.
Avaliação:
Elaboração de relatório de natureza descritiva, reflexiva e crítica sobre as
diferentes experiências realizadas ao longo da UC.
Demonstração da coerência
das metodologias de ensino
com os objetivos

Pretende-se que o estudante através da experiência de situações do
contexto, cruzada com as competências desenvolvidas nas Uc prévias, seja
capaz de alterar práticas, introduzir inovação nos contextos e produzir uma
análise estruturada sobre os contextos e práticas de Supervisão Clínica.
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