
 

1 - U.C. Conceções e práticas de Enfermagem em SC 
 

ECTS: 6 

Horas de trabalho totais: 150; Horas de trabalho autónomo: 108 

Horas de contacto: 42 

Docentes: Luisa d’Espiney, ESEL, Doutora em Ciências da Educação. 

                     João Manuel Braz Veiga, ESEL, Mestre em Bioética. 

                  Ana Marinho Diniz, CHLC, Mestre em Ciências de Enfermagem. 

 

 

Objetivos da UC: 

• Sustentar a tomada de decisão numa conceptualização da prática de cuidar em 

enfermagem que garanta consistência ao agir profissional enquanto supervisor em 

enfermagem. 

• Articular estratégias de supervisão clínica com a promoção da qualidade e da 

segurança nos cuidados 

• Refletir sobre a complexidade das práticas de enfermagem com base no modelo 

de desenvolvimento profissional dos enfermeiros. 

• Justificar a SC como um processo que visa o desenvolvimento profissional, 

individual, coletivo e organizacional, e o incremento da qualidade do desempenho. 

• Identificar e Problematizar problemas éticos subjacentes à prática da supervisão 

clínica em enfermagem. 

• Reconhecer e gerir elementos de risco para terceiros no processo de supervisão 

simultâneo à prestação de cuidados. 

• Garantir a qualidade dos cuidados prestados no contexto de processos de 

supervisão clínica. 

 

Conteúdos programáticos: 

Módulo 1- Conceções e práticas profissionais  

Evolução e construção da profissão e da disciplina.  

Teorias e Modelos. Valor social da Enfermagem.  

Supervisão clínica e os Cuidados centrados na pessoa 

 

 

 

Curso de Pós-Graduação em 

Supervisão Clínica em Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esel.pt/node/6623
https://www.esel.pt/node/6613


Módulo 2 - Ética e Deontologia em Enfermagem  

Da ética filosófica às éticas aplicadas 

Dimensões ético-deontológicas em supervisão. 

Ética da relação clínica e ética da relação pedagógica 

Dilemas éticos na prestação de cuidados e na orientação de processos de 

aprendizagem. 

Deontologia de enfermagem: implicações formação e supervisão clínica 

 

Módulo 3 - Segurança e Gestão de Risco  

Qualidade e segurança nas práticas de prestação de cuidados. 

O erro em saúde, fatores contributivos e abordagem supervisiva. 

Indicadores de qualidade e de segurança do doente. 

Envolvimento do doente e do cuidador informal na segurança na prestação de 

cuidados, abordagem supervisiva. 

 

Metodologia:  

Aulas teóricas de exposição e de articulação de conceitos. 

Aulas teórico-práticas de apresentação e discussão de situações, de análise de 

conceitos, e de pesquisa e realização de trabalho académico. 

 

Avaliação:  

A planear. 
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