Curso de Pós-Graduação em
Supervisão Clínica em Enfermagem
4 - U.C. Desenvolver as práticas: Formar-se e Investigar
ECTS: 5
Horas de trabalho totais: 125; Horas de trabalho autónomo: 90
Horas de contacto: 35
Docentes: Luisa d’Espiney, ESEL, Doutora em Ciências da Educação.
Objetivos da UC:
• 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

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.

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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