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Objectivos e competências do CMEPSC 
 

Extrato do processo apresentado e aprovado (21/06/2010) pela Agência Nacional de Acreditação do 
Ensino Superior (A3Es) com o nº NCE/09/01932 

3. Descrição e fundamentação dos objectivos 

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos 
 

3.1.1. Objectivos do ciclo de estudos. 

Formar peritos, na área de especialização em enfermagem: a pessoa em situação crítica, capazes de 
participar na produção de conhecimento novo, desenvolver uma prática baseada na evidência, promover o 
aumento da qualidade dos cuidados de saúde, cultivar a liderança nos diferentes contextos da prática de 
cuidados e influenciar a mudança na área da saúde e dos cuidados de enfermagem 

O Plano de Estudos permitirá aos estudantes: 
− Examinar o desenvolvimento do conhecimento no âmbito dos cuidados críticos que sustente a 

prática de enfermagem. 
− Desenvolver uma compreensão aprofundada e inovadora do discurso contemporâneo sobre 

saúde, doença e cuidar/tratar e sua implicação nas políticas de saúde, na pratica dos profissionais 
da saúde e na organização dos cuidados à pessoa em situação crítica 

− Analisar criticamente a dimensão ética, política, social e económica da sua prática 
Aplicar o conhecimento de enfermagem e de outras disciplinas nos diferentes contextos da prática 
clínica. 

 

3.1.2. Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir pelos estudantes. 

− Cuidar da pessoa a vivenciar processos complexos de doença crítica e /ou falência orgânica  
− Dinamizar a resposta a situações de catástrofe ou emergência, da concepção à acção 
− Maximizar a intervenção na prevenção, controlo da infecção perante a pessoa em situação crítica 

e/ou falência orgânica  
− Gerir os cuidados, optimizando a resposta da equipa de enfermagem e a articulação na equipa 

multiprofissional 
− Seleccionar fontes de informação relevantes para a tomada de decisão 
− Reflectir sobre o sentido das afirmações do outro e sobre outras representações 
− Expor com clareza e argumentar os resultados do seu próprio raciocínio 
− Mobilizar com rigor os dados dos relatórios de investigação 
− Elaborar projectos de investigação coerentes 
− Demonstrar um nível aprofundado de conhecimento numa área específica da Enfermagem e 

consciência crítica para os problemas actuais/novos da disciplina 
− Abordar questões complexas de modo sistemático, reflexivo, criativo e inovador 
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