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364      210 20  

 
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 

 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: 

 
Conteúdo programático descritivo: 

 
O ensino clínico proporcionará ao estudante, por um lado, a mobilização dos conhecimentos teórico-
práticos adquiridos, relacionados com os conteúdos das diferentes unidades curriculares/áreas científicas 
do plano de estudos, até ao momento. Por outro lado, permitirá a aquisição de competências, ancoradas 
em conhecimentos teórico-práticos que resultam do contacto com situações novas. 
 

 
Descriptive syllabus: 

 
Clinical practice will provide the mobilization of theoretical and practical knowledge, acquired so far and 
related with the contents of different curricular unities/ scientific areas, of the study plan. On the other hand, 
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ECTS: 
13 

 

 Desenvolver capacidades interpessoais para o estabelecimento de uma relação terapêutica; 

 Aplicar técnicas facilitadoras da comunicação; 

 Treinar a relação terapêutica e relação de ajuda em contexto real; 

 Utilizar de uma forma eficaz a comunicação na equipa multidisciplinar; 

 Compreender a importância da relação como base da prestação de cuidados de enfermagem; 

 Desenvolver competências na área das técnicas/procedimentos de Enfermagem; 

 Desenvolver competências no domínio da ética na prática profissional. 
 

As competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) são adquiridas ao longo do curso de 
licenciatura em enfermagem, sendo a sua plenitude alcançada com o estágio profissionalizante. 
As competências devem ser desenvolvidas de acordo com a capacidade, potencialidade e 
desenvolvimento esperado do estudante e tendo por base os objetivos da unidade curricular. 

 

 Develop interpersonal skills to establish a therapeutic relationship; 

 Apply communication facilitation techniques; 

 Train the therapeutic relationship and help relationship in real context; 

 Use communication effectively in the multidisciplinary team; 

 Understand the importance of the relationship as the basis of nursing care; 

 Develop skills in the area of nursing techniques / procedures; 

 Develop skills in the field of ethics in professional practice. 
 

The competencies defined by the Order of Nurses (OE) are acquired throughout the undergraduate 
course in nursing, and its completion is achieved through the vocational training. 
The competences must be developed according to the capacity, potential and expected development of 
the student and based on the objectives of the curricular unit. 
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allow the acquisition of new learning, anchored in theoretical and practical knowledge that result from 
contact with new situations. 
 

 
Bibliografia principal/Principal Bibliography: 

Segundo a norma americana APA – American Psychological Association (http://www.apastyle.org) 

 
Todas as referências principais das diferentes unidades curriculares lecionadas até ao momento 
nomeadamente da área científica da enfermagem (723). Epistemologia de Enfermagem, Comunicação 
em Enfermagem e Enfermagem I, II e III – Métodos e Técnicas de Enfermagem. 
 
(All major references of the different course units taught until the moment in particular nursing scientific 
area (723). Nursing Epistemology, Communication in Nursing and Nursing I, II e III -. Methods and 
Techniques in Nursing). 
 

 

http://www.apastyle.org/

