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Objetivos de aprendizagem

Capacitar o estudante para a compreensao e o desenvolvimento de
intervenções de enf ermagem que visam a satisf ação das necessidades
humanas f undamentais do cliente ao longo de ciclo de vida.

Conteúdos Programáticos

1.Conceitos f undamentais aos cuidados de Ajuda na Manutenção da Vida
2.Instrumentos básicos de enf ermagem
3.A Intervenção de enf ermagem de ajuda na manutenção da vida: a ajuda na
satisf ação das NHF ao longo das f ases do ciclo de vida
4.Cuidado à pessoa em processo de morte

Demonstração da coerência
dos conteúdos
programáticos com os
objetivos

Os conteudos programaticos estão organizados de f orma integrada, de modo
a responder aos objectivos e permitir a análise e a comprensao da
complexidade e a interdepêndencia dos processos de desenvolvimento e a
promover a aquisição de conhecimentos cientif icos e o desenvolvimento de
competencias teoricas e práticas.

Total de Horas de trabalho

243h

Total de Horas de contacto

121h

53h

• Teórico-Práticas

36h

• Teóricas
• Seminário
• Práticas Laboratoriais
• Estágio

• Orientação Tutorial
32h

• Trabalho de Campo
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Metodologias de Ensino e
Avaliação

As actividades pedagógicas tem aulas T com recurso essencialmente ao
método expositivo, para a abordagem de teorias, conceitos e princípios da
intervenção de enf ermagem e para cada bloco temático de acordo com as
NHF, As Aulas TP metodo interactivo e demonstritivo e as PL ocorrem apos
as aulas T e TP e visam o treino e avaliação.
A avaliação da aprendizagem na UC AMV decorrerá na modalidade de
avaliação periódica com avaliação contínua da componente de PL.
A - Avaliação Periódica com componente Contínua de avaliação de natureza
individual:
a.Duas provas de avaliação escrita (provas de f requência) [1º e 2º momento
de avaliação - 70%] e
b.Avaliação contínua (semanal) durante as atividades em Prática Laboratorial
[3º momento - 30%];ou
B Avaliação Exame Final prova escrita 70% e PL30%
Para ser aprovado na UC, é necessário obter classif icação mínima de 9,5
valores na média da avaliação em PL e classif icação mínima de 9,5 valores
na média das duas provas de f requências / Exame Final.

Demonstração da coerência
das metodologias de ensino
com os objetivos

As aulas T e TP destinam-se ao desenvolvimeto de temáticas relacionadas
com as NHF. As aulas PL possibilitam identif icar os conteúdos, estimulam as
capacidades autof ormativas de tomada de decisão f ace a situações simuladas
Esta metodologia permite ao estudante aplicar os conhecimentos teóricos,
técnicos e cientif icos para dar respostas as alterações das NHF.
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