ANO LETIVO – 2019/ 2020
LICENCIATURA EM ENFERMAGEM
DESCRITOR DA UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO V – PROFISSIONALIZANTE

Ciclo de
Formação:
1º

Ano:
4º

Semestre:
Anual

Área (CNAEF):
723

ECTS:
33

Horas de Trabalho do Estudante
Contacto:
Teórico

Teórico/
Prática

Prática
Laboratorial

Trabalho de
Campo

Seminário

EC/
Estágio

Orientação
Tutorial

Outras

-

15

5

-

-

595

10

-

Horas Totais:
924

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Desenvolver competências gerais nos diversos contextos de prática clínica os conhecimentos adquiridos
em todas as unidades curriculares do Plano de Estudos.
As competências do enfermeiro de cuidados gerais definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) são
adquiridas ao longo da frequência do curso de licenciatura em enfermagem, sendo a sua plenitude
alcançada com o estágio profissionalizante. Para a sua aquisição devem ser tidos em consideração: a
capacidade, o potencial e as expectativas do próprio estudante.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Develop general skills in the various contexts of clinical practice the knowledge acquired in all curriculum
units of the syllabus.
The general nurse skills lay down by Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired along the frequency of
nursing graduation, being its fullness achieved with the vocational clinical practice. For your purchase to be
taken into account: the capacity, the potential and the expectations of the student.
Conteúdo programático descritivo:
Conteúdos das diferentes unidades curriculares/ áreas científicas do plano de estudos, adquiridos em
contexto escolar.
Descriptive syllabus:
Contents of different courses/ scientific areas of the syllabus, acquired in the school context.
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, do Plano de Estudos
aplicado, nomeadamente as pertencestes à área cientifica de enfermagem (723)/ All the main references
of the different subjects taught, the syllabus implemented, namely the belongings to the scientific area of
nursing (723).

Cópia não controlada quando impressa

