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Curso de Licenciatura em Enfermagem 
 
O presente relatório pretende dar uma perspetiva do trabalho desenvolvido no curso de licenciatura 

em Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM), sumariando e analisando 

os resultados dos relatórios da unidade curricular, efetuados pelos docentes, e os resultados da 

avaliação pedagógica, realizada pelos estudantes.  

Para isso, serão apresentados os dados por unidade curricular, sendo efetuada uma reflexão particular 

sobre: 

• unidades curriculares com baixa percentagem de aprovação e/ou baixa classificação média dos 

estudantes aprovados; 

• itens da avaliação pedagógica com grau de satisfação inferior ao indicador mínimo de 

qualidade, ou seja, pontuação ≤ 2 pontos numa escala de avaliação de 0 a 4. 
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REFLEXÃO FINAL 
 
Sobre os relatórios das unidades curriculares: 

1. Percentagem de aprovação e classificação média dos estudantes aprovados 

Todas as unidades curriculares apresentam uma elevada percentagem de aprovação. Em relação à 

classificação média dos estudantes aprovados, é possível verificar que as unidades curriculares dos 

estágios apresentam médias superiores, o que pode estar relacionado com um maior interesse por 

parte dos estudantes, pois estas unidades curriculares permitem aos estudantes desenvolver mais 

competências e autonomia ao nível da prática clínica. 

Nos estágios II/III/IV os estudantes percecionam um volume elevado de trabalho face ao número de 

horas de estágio. 

Nas aulas cuja componente é exclusivamente teórica os estudantes, na sua maioria, referem que 

frequentam regularmente as aulas. Sendo que eles têm perceção da baixa adesão às aulas teóricas, 

no entanto encontram-se bastante satisfeitos com os docentes e conteúdos abordados. 

 Apesar de tudo adesão de resposta dos estudantes aos inquéritos pedagógicos foi muito baixa (as 

respostas rondaram entre os 5% e os 12%) o que nos dificulta e nas conclusões. 

2. Pontos importantes referidos pelos docentes nos relatórios de avaliação 

Alguns pontos referidos pelos docentes e que são passíveis de melhorias, são:  

• Maior envolvimento dos estudantes nas unidades curriculares do ciclo básico 

• Necessidade de aumento do número de horas nas unidades curriculares de genética, 

bioquímica, psicologia.  

•  Turmas de aulas teórico-práticas muito grandes, nas unidades curriculares em que os dois 

cursos estão juntos (Psicologia e Bioquímica),  

• Introdução de workshops nas diferentes temáticas da unidade curricular de Enfermagem III, de 

forma a desenvolver um pensamento critico e reflexivo nos estudantes. 

• Introdução de seminários com convidados da prática clinica nas aulas teóricas de Patologia da 

Mulher e de Criança e de Patologia do Adulto e do Idoso, de forma a incrementar o espírito 

crítico nos estudantes e a sua participação nas mesmas. 

• Publicar os trabalhos de investigação resultantes dos estágios II/III/IV em ebook de forma a a 

incentivar os estudantes à investigação. Uniformizar os procedimentos relativos ao portefólio 
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realizados nestas unidades curriculares. 

Sobre a avaliação pedagógica: 

Itens avaliados com pontuação ≤ 2 pontos (unidade curricular, docente ou estudante 

perante a unidade curricular) 

Propõem-se manter reuniões no inicio do ano letivo e/ou inicio de semestre com todos os 

professores e tutores de forma a torna-los parte integrante da ESSSM e responsabilizá-los pelo 

processo de aprendizagem dos estudantes. 

Necessidade de continuar a rever algumas metodologias de avaliação das aulas de prática 

laboratorial. 

Introduzir a simulação clínica nas orientações tutoriais associadas aos ensinos clínicos II e III. 

Considerações Finais 

Os resultados demonstram existir um bom nível de satisfação geral dos estudantes, sem que 

sejam detetados problemas que mereçam uma intervenção significativa. 

Por exigências da A3ES o plano de estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem foi 

alterado e irá entrar em vigor no próximo ano letivo (2019/2020), pelo que algumas unidades 

curriculares irão sofrer alterações, nomeadamente ao nível do número de horas. Um dos 

problemas identificados pelos docentes de genética, bioquímica, psicologia, foi o reduzido 

número de horas, com o novo plano de estudo a carga horária das mesmas irá aumentar. Na 

unidade curricular de Enfermagem III, também será possível incluir seminários. 

No próximo semestre aplicação dos inquéritos pedagógicos deverá ser realizada logo após o 

termino de cada unidade curricular e não no final do semestre, de forma a tentarmos uma maior 

adesão por parte dos estudantes. 

3 de junho de 2019 

 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Enfermagem 
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