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NCE/19/1900158 — Relatório preliminar da CAE - Novo ciclo
de estudos

Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Contexto da Avaliação do Pedido de Acreditação de Novo Ciclo de Estudos

Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a entrada em
funcionamento de um novo ciclo de estudos exige a sua acreditação prévia pela A3ES. 

O processo de acreditação prévia de novos ciclos de estudo (Processo NCE) tem por elemento fundamental o pedido de
acreditação elaborado pela instituição avaliada, submetido na plataforma da Agência através do Guião PAPNCE. 

O pedido é avaliado por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por especialistas selecionados pela
Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da Agência, que atua como gestor do
procedimento. A CAE analisa o pedido à luz dos critérios aplicáveis, publicitados, designadamente, em apêndice ao
presente guião.

A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a versão preliminar do
relatório de avaliação do pedido de acreditação. A Agência remete o relatório preliminar à instituição de ensino superior
para apreciação e eventual pronúncia, no prazo regularmente fixado. A Comissão, face à pronúncia apresentada, poderá
rever o relatório preliminar, se assim o entender, competindo-lhe aprovar a sua versão final e submetê-la na plataforma da
Agência.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na formulação da deliberação, o
Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da CAE e, havendo ordens e associações profissionais
relevantes, será igualmente considerado o seu parecer. O Conselho de Administração pode, porém, tomar decisões não
coincidentes com a recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a equidade e o equilíbrio das decisões finais.
Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma fundamentada, em discordância favorável (menos
exigente que a Comissão) ou desfavorável (mais exigente do que a Comissão) em relação à recomendação da CAE.

Composição da CAE

A composição da CAE que avaliou o presente pedido de acreditação do ciclo de estudos é a seguinte (os CV dos peritos podem
ser consultados na página da Agência, no separador Acreditação e Auditoria / Peritos):

Ana Paula Sapeta
Dulce Galvão
.

1. Caracterização geral do ciclo de estudos.
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Escola Superior De Saúde De Santa Maria

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):
Escola Superior De Enfermagem De São José De Cluny

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Saúde De Santa Maria

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

http://www.a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/peritos
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1.3. Designação do ciclo de estudos:
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica

1.3. Study programme:
Master in Child and Pediatric Health Nursing

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Enfermagem

1.5. Main scientific area of the study programme:
Nursing

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

723

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

N/A

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

N/A

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
90

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

3 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

3 Semestres

1.9. Número máximo de admissões proposto:
30

1.10. Condições específicas de ingresso:
1- Titular de uma licenciatura em enfermagem ou equivalente legal ou titulares de um grau académico superior
estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos de enfermagem organizado de acordo com os princípios
do processo de Bolonha por um estado aderente a este processo ou titulares de um grau académico superior
estrangeiro reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão cientifico da instituição a
que se candidata;
2- Titular de cédula profissional ou certificado de inscrição na Ordem dos Enfermeiros de Portugal;
3- Enfermeiro com dois anos de exercício profissional na data da candidatura.

1.10. Specific entry requirements:
1-Having a nursing academic degree or legal equivalent or having degree a foreign university, namely first cycle of
studies organized in nursing organised accordaing to the Bologna process in a adherent country. Or having an
academic degree recognised by the scientific council of the institution of application.
2- Having a of professional registry in the National Nurses`association (Ordem dos Enfermeiros de Portugal);
3- Having two-years professional experience as a nurse at the time of the application.

1.11. Regime de funcionamento.
<sem resposta>

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
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1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
<sem resposta>

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
<no answer>

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

<sem resposta>

1.14. Observações:
<sem resposta>

1.14. Observations:
<no answer>

2. Instrução do pedido. Condições de ingresso.
2.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação do ciclo de estudos:

Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.

2.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.
As duas escolas/instituições de ensino superior apresentaram pareceres.

2.1.2. Evidence that supports this assessment:
They exist, they are adequate and they fulfill the legal requirements.
The two schools / higher education institutions presented decisions.

2.2.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional:
Existe, é adequado e cumpre os requisitos legais.

2.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
Existe, é adequado e cumpre os requisitos legais.
As instituições dispõem de um regulamento de creditação de formação e experiência profissional, mas optam por
considerar apenas o de uma instituição. 
Será de justificar se no funcionamento do mestrado, as duas escolas se irão reger apenas por esse regulamento?

2.2.2. Evidence that supports this assessment:
It exists, it is adequate and it meets the legal requirements.
Institutions have a regulation for accreditation of training and professional experience, but choose to consider only
that of an institution.
Is it justifiable if in the functioning of the master's degree, the two schools will be governed only by that regulation?

2.3.1. Condições de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.

2.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.

2.3.2. Evidence that supports this assessment:
They exist, they are adequate and they fulfill the legal requirements.
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3. Âmbito e objetivos do programa de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição.
Perguntas 3.1 a 3.3

3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão claramente definidos e são compatíveis com a missão e a estratégia da
instituição:

Sim

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes.
Os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes estão
claramente definidos e suficientemente desenvolvidos:

Sim

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição.
Os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com a natureza e missão da instituição e são adequados à
estratégia de oferta formativa e ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

Sim

3.4. Apreciação global do âmbito e objetivos do ciclo de estudos.

3.4.1. Apreciação global
Os objetivos gerais do CE dão resposta aos previstos no DL. 115/2013 e também no regulamento de competências do
Especialista em Enfermagem de saúde Infantil e Pediatria (ESIP);
Os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes estão
claramente definidos e suficientemente desenvolvidos.
Fundamentam a abertura do curso em 3 razões fundamentais: 1) projeto financiado pela FCT dirigido às crianças do
1ºciclo que têm em curso, cujos objetivos são: Proceder a um diagnóstico dos estilos de vida e saúde de crianças em
idade escolar; Estimar a prevalência do excesso de peso e obesidade e intervir sobre os estudantes em risco de
desenvolvimento de doenças não transmissíveis, associadas a hábitos pouco saudáveis; Planear e realizar
intervenções estratégicas, nomeadamente através do desenvolvimento de uma aplicação (App) 2) pela experiência
anterior de formação das duas escolas na formação especializada e 3) pela necessidade de formar profissionais com
competências no âmbito da 
investigação.

3.4.1. Global appraisal
The general objectives of the CE respond to those provided for in the DL. 115/2013 and also in the competence
regulation of the Specialist in Child Health Nursing and Pediatrics (ESIP); 
The learning objectives (knowledge, skills and competences) to be developed by students are clearly defined and
sufficiently developed.
They justify the opening of the course on 3 fundamental reasons: 1) a project financed by FCT aimed at 1st cycle
children who are in course, whose objectives are: To make a diagnosis of the lifestyles and health of school-age
children; Estimate the prevalence of overweight and obesity and intervene on students at risk of developing non-
communicable diseases, associated with unhealthy habits; Plan and carry out strategic interventions, namely through
the development of an application (App) 2) the previous experience of training the two schools in specialized training
and 3) the need to train professionals with skills within the scope of investigation.

3.4.2. Pontos fortes
Não aplicável

3.4.2. Strengths
Not applicable

3.4.3. Pontos fracos
Não aplicável

3.4.3. Weaknesses
Not applicable

4. Desenvolvimento curricular e metodologias de ensino e aprendizagem.
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Perguntas 4.1 a 4.10

4.1. Designação do ciclo de estudos. 
A designação do ciclo de estudos é adequada aos objetivos gerais e objetivos de aprendizagem fixados:

Sim

4.2. Estrutura curricular. 
A estrutura curricular é adequada e cumpre os requisitos legais:

Sim

4.3. Plano de estudos. 
O plano de estudos é adequado e cumpre os requisitos legais: 

Sim

4.4. Objetivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
Os objetivos de aprendizagem das unidades curriculares (conhecimentos, aptidões e competências) estão definidos e são
coerentes com os objetivos gerais e os objetivos de aprendizagem definidos para o ciclo de estudos:

Sim

4.5. Conteúdos programáticos das unidades curriculares.
Os conteúdos programáticos das unidades curriculares são coerentes com os respetivos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências):

Sim

4.6. Metodologias de ensino e aprendizagem. 
As metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos e para cada uma das unidades curriculares:

Sim

4.7. Carga média de trabalho dos estudantes. 
A instituição assegurou-se que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado
em ECTS:

Em parte

4.8. Avaliação da aprendizagem dos estudantes. 
As metodologias previstas para a avaliação da aprendizagem dos estudantes estão definidas em função dos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) das unidades curriculares:

Em parte

4.9. Participação em atividades científicas. 
As metodologias de ensino e aprendizagem facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas:

Em parte

4.10. Fundamentação do número total de créditos do ciclo de estudos. 
A duração do ciclo de estudos e o número total de créditos ECTS são fundamentados face aos requisitos legais e prática
corrente no Espaço Europeu de Ensino Superior. Os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do n.º
de créditos das unidades curriculares.

Em parte

4.11. Apreciação global do desenvolvimento curricular e metodologias de aprendizagem do ciclo de
estudos.

4.11.1. Apreciação global
A designação do ciclo de estudos é adequada aos objetivos gerais e objetivos de aprendizagem fixados, bem como a
estrutura curricular e cumpre os requisitos legais.
O plano de estudos é adequado à estrutura curricular, objetivos gerais e objetivos de aprendizagem fixados e cumpre
os critérios legais. No entanto, é questionável a pertinência de duas UC’s Optativas que abordam conteúdos
demasiado importantes para se encontrarem em alternativa, Diabetes ou Cuidados Intensivos Pediátricos ou
Neonatais. Tais conteúdos deveriam ser obrigatórios para um Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Infantil e Pediátrica. Recomenda-se que tal seja repensado.

Os objetivos de aprendizagem das unidades curriculares (conhecimentos, aptidões e competências) estão definidos e
são coerentes com os objetivos gerais e os objetivos de aprendizagem definidos para o ciclo de estudos.
Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular são coerentes com os respetivos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências). 
Na unidade curricular de Socioantropologia os conteúdos aproximam-se mais da área de enfermagem do que da
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sociologia ou antropologia. Seria pertinente incluir temas que ajudem a refletir dinâmicas sociais atuais: tais como
novos modelos de família, novas sociabilidades, o poder das redes sociais, proteção ou violação dos direitos das
crianças, violência doméstica, crimes sexuais, informáticos, etc. 
As metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões
e competências) definidos para o ciclo de estudos e para cada uma das unidades curriculares. A demonstração da
coerência entre conteúdos e objetivos é sempre referida como uma relação direta, sem outras explicações.
A Bibliografia recomendada é globalmente atualizada e pertinente, embora se identifiquem algumas referências com +
de 20 anos.
Não estão explícitos os mecanismos usados pela instituição para se assegurar que a carga média de trabalho que é
solicitada aos estudantes corresponde aos créditos ECTS atribuídos às unidades curriculares.
As metodologias previstas para a avaliação da aprendizagem dos estudantes estão definidas em função dos objetivos
de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) das unidades curriculares, no entanto observa-se que em
todas as UC’s se propõe a realização de trabalhos em grupo. Além de aumentar a sobrecarga de trabalho dos
estudantes, não permite avaliar o contributo de cada um e aprendizagem individual alcançada.
Não estão claramente definidas as estratégias para garantir a articulação entre o ensino e a investigação,
designadamente a participação dos estudantes em projetos ou outras atividades de investigação. Não são
referenciados projetos ou atividades específicas. Não fica totalmente demonstrada a capacidade de desenvolver
Investigação e desenvolvimento profissional de alto nível.
Para o cálculo da duração e do número total de créditos do ciclo de estudos são referidas várias reuniões entre
docentes, mas não é explicada a metodologia de cálculo dos créditos das unidades curriculares. Assume-se o valor de
27 horas por cada ECTS, como sendo o valor institucional.

4.11.1. Global appraisal
The designation of the study cycle is appropriate to the general objectives and learning objectives set, as well as the
curriculum structure and meets legal requirements.
The study plan is appropriate to the curricular structure, general objectives and learning objectives set and meets the
legal criteria. However, it is questionable the relevance of two optional UCs that address content that is too important
to be found alternatively, Diabetes or Pediatric or Neonatal Intensive Care. Such content should be mandatory for a
Nurse Specialist in Child and Pediatric Health Nursing. It is recommended that this be rethought.

The learning objectives of the curricular units (knowledge, skills and competences) are defined and are consistent with
the general objectives and the learning objectives defined for the study cycle.
The syllabus contents of each curricular unit are consistent with the respective learning objectives (knowledge, skills
and competences).
In the Socioanthropology curricular unit, the contents are closer to the area of   nursing than to sociology or
anthropology. It would be pertinent to include themes that help to reflect current social dynamics: such as new family
models, new sociability, the power of social networks, protection or violation of children's rights, domestic violence,
sexual and computer crimes, etc.
Teaching and learning methodologies are appropriate to the learning objectives (knowledge, skills and competences)
defined for the study cycle and for each of the curricular units. The demonstration of consistency between content and
objectives is always referred to as a direct relationship, without further explanation.
The recommended Bibliography is globally updated and relevant, although some references with more than 20 years
are identified.
The mechanisms used by the institution to ensure that the average workload that is required of students corresponds
to the ECTS credits attributed to the curricular units are not explicit.
The methodologies provided for the assessment of student learning are defined according to the learning objectives
(knowledge, skills and competences) of the curricular units, however it is observed that in all UC's it is proposed to
carry out group work. In addition to increasing the workload of students, it does not allow the assessment of each
person's contribution and individual learning achieved.
The strategies to ensure the articulation between teaching and research are not clearly defined, namely the
participation of students in projects or other research activities. No specific projects or activities are referenced. The
ability to develop high-level research and professional development is not fully demonstrated.
To calculate the duration and the total number of credits for the study cycle, several meetings between professors are
mentioned, but the methodology for calculating the credits of the curricular units is not explained. The value of 27
hours for each ECTS is assumed to be the institutional value.

4.11.2. Pontos fortes
Não aplicável

4.11.2. Strengths
Not applicable

4.11.3. Pontos fracos
É questionável a pertinência de duas UC’s Optativas que abordam conteúdos demasiado importantes para se
encontrarem em alternativa, Diabetes ou Cuidados Intensivos Pediátricos ou Neonatais. Tais conteúdos deveriam ser
obrigatórios para um Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Recomenda-se que tal
seja repensado.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Socioantropologia devem ser repensados e adequados.
Devem as IES demonstrar a capacidade de desenvolver Investigação e desenvolvimento profissional de alto nível.

4.11.3. Weaknesses
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However, it is questionable the relevance of two optional UCs that address content that is too important to be found
alternatively, Diabetes or Pediatric or Neonatal Intensive Care. Such content should be mandatory for a Nurse
Specialist in Child and Pediatric Health Nursing. It is recommended that this be rethought.
The syllabus contents of the Socioanthropology curricular unit must be rethought and adequate.
They must demonstrate the ability to develop high level research and professional development.

5. Corpo docente.
Perguntas 5.1 a 5.6.

5.1. Coordenação do ciclo de estudos. 
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:

Sim

5.2. Cumprimento de requisitos legais. 
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado e especializado:

Sim

5.3. Adequação da carga horária. 
A carga horária do pessoal docente é adequada: 

Em parte

5.4. Estabilidade. 
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:

Sim

5.5. Dinâmica de formação. 
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às necessidades eventualmente
existentes de qualificação académica e de especialização do corpo docente do ciclo de estudos:

Sim

5.6. Avaliação do pessoal docente.
Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas medidas conducentes à
sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:

Sim

5.7. Apreciação global do corpo docente.

5.7.1. Apreciação global
O docente indicado para a coordenação do ciclo de estudos tem um perfil académico e profissional adequado na área
do ciclo de estudos, é doutor em Enfermagem, Especialista em ESIP e têm vínculo a tempo integral com a instituição.
Apresenta publicações relevantes e no âmbito da ESIP
O Corpo docente é constituído por 12 docentes, num total de 10,2 ETI. 

Observa-se o cumprimento dos requisitos fixados nos Critérios de Qualificação de Pessoal Docente para a
Acreditação do Ciclos de Estudos de Mestrado, relativos a:
- Corpo docente próprio (9 ETI - 88,2%)
- Academicamente qualificado (Doutores 8,7 ETI - 85,3%) 
- Especializado: Doutor em Enfermagem 7,5 ETI - 73,5%; Doutores + Especialistas de 10,2 ETI - 100,0%. Acrescenta-se
que, dos doutores 3,5 ETI (34%) tem especialização em ESIP.
- 8 docentes (78,4%) do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos;
- 1 docente em programa de doutoramento (9,8%).

Menos de metade dos docentes apresenta produção cientifica relevante para a ACE.
A carga horária e distribuição de serviço letivo não é equilibrada, observa-se que há sobrecarga letiva em 5 docentes
da área de especialidade, relativamente a outros. Em algumas fichas docentes não é apresentada a DSL neste curso.
Está regulamentada a avaliação de desempenho docente nas duas IES.

5.7.1. Global appraisal
The professor indicated for the coordination of the study cycle has an adequate academic and professional profile in
the area of the study cycle, is a PhD in Nursing, Specialist in ESIP and has a full-time relationship with the institution.
Presents relevant publications and within the scope of ESIP
The teaching staff consists of 12 teachers, for a total of 10.2 FTE.
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It is observed the fulfillment of the requirements established in the Qualification Criteria of Teaching Staff for the
Accreditation of the Master's Study Cycles, related to:
- Own teaching staff (9 FTE - 88.2%)
- Academically qualified (Doctors 8.7 FTE - 85.3%)
- Specialized: Doctor of Nursing 7.5 FTE - 73.5%; Doctors + Specialists of 10.2 FTE - 100.0%. It should be added that, of
the doctors 3.5 ETI (34%) have specialization in ESIP.
- 8 teachers (78.4%) from the full-time study cycle with a connection to the institution for a period of more than three
years;
- 1 professor in a doctoral program (9.8%).

Less than half of the teachers present scientific production relevant to ACE.
The workload and distribution of teaching service is not balanced, it is observed that there is a teaching overload in 5
professors in the specialty area, in relation to others. In some teaching forms the DSL is not presented in this course.
The evaluation of teaching performance in the two IES regulated.

5.7.2. Pontos fortes
Qualificação do corpo docente, número de doutores e especialistas em enfermagem.

5.7.2. Strengths
Qualification of the teaching staff, number of doctors and nursing specialists.

5.7.3. Pontos fracos
A carga horária e distribuição de serviço letivo não é equilibrada, observa-se que há sobrecarga letiva em 5 docentes
da área de especialidade, relativamente a outros. 
Incremento da produção cientifica, por parte dos docentes, relacionada com a área de conhecimento deste CE

5.7.3. Weaknesses
The workload and distribution of teaching service is not balanced, it is observed that there is a teaching overload in 5
professors in the specialty area, in relation to others.
Increase in scientific production, on the part of teachers, related to the area of knowledge of this CE.

6. Pessoal não-docente.
Perguntas 6.1 a 6.3.

6.1. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de estudos:

Sim

6.2. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do ciclo de estudos:

Sim

6.3. Avaliação do pessoal não-docente.
Existem procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e estão implementadas medidas conducentes à sua
permanente atualização e desenvolvimento profissional:

Sim

6.4. Apreciação global do pessoal não-docente.

6.4.1. Apreciação global
Consta-se adequação em número e qualificação do pessoal não-docente de apoio ao ciclo de estudos
Existe um procedimento anual para identificação das necessidades formativas do pessoal não docente, sendo
elaborado um plano formativo baseado nessas necessidades, bem como nas da Escola.
Existe procedimento de avaliação de desempenho do pessoal não docente, nas duas IES.

6.4.1. Global appraisal
Adequacy in number and qualification of non-teaching staff to support the cycle of studies
Theres is an for training and development, there is an annual procedure to identify the training needs of the non-
teaching staff,
establishing a training plan based on those needs, as well in the school needs
There is a procedure for evaluating the performance of non-teaching staff in the two HEIs.
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6.4.2. Pontos fortes
Não aplicável

6.4.2. Strengths
Not Applicable

6.4.3. Pontos fracos
Não Aplicável

6.4.3. Weaknesses
Not Applicable

7. Instalações e equipamentos.
Perguntas 7.1 e 7.2.

7.1. Instalações.
A instituição dispõe de instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores,...)
necessárias ao cumprimento dos objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos:

Sim

7.2. Equipamentos.
A instituição dispõe de equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários ao cumprimento dos objetivos
de aprendizagem do ciclo de estudos:

Sim

7.3. Apreciação global das instalações e equipamentos.

7.3.1. Apreciação global
Referem os espaços físicos e materiais que serão afetos ao curso, pelo descrito consideram-se suficientes
Referem os materiais e equipamentos a adoptar no curso, de onde se destacam os laboratórios de simulação clínica
possui dois simuladores de alta fidelidade e um pediátrico de média fidelidade, 7 manequim pediátricos de suporte
básico de vida. Uma incubadora de reanimação neonatal e todo o material necessário para a assistência ao recém-
nascido. Um laboratório para treino da consulta de saúde infantil e pediatria em contexto real. Os quais se consideram
adequados.
Seria importante realizar visita, para concluir a adequabilidade dos recursos enumerados.

7.3.1. Global appraisal
They refer to the physical and material spaces that will be assigned to the course, as described are considered
sufficient.
They refer to the materials and equipment to be adopted in the course, from which the clinical simulation laboratories
stand out. It has two high-fidelity simulators and a medium-fidelity pediatric one, 7 pediatric manikins with basic life
support. A neonatal resuscitation incubator and all the material needed to assist the newborn. A laboratory for training
child health and pediatric consultations in a real context. Which are considered adequate.
It would be important to make a visit to conclude the adequacy of the listed resources.

7.3.2. Pontos fortes
Não aplicável

7.3.2. Strengths
Not Applicable

7.3.3. Pontos fracos
Não aplicável

7.3.3. Weaknesses
Not applicable
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8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
Perguntas 8.1 a 8.4.

8.1. Centros de investigação na área do ciclo de estudos.
A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os docentes do ciclo de estudos em atividades de
investigação, seja por si ou através da sua participação ou colaboração, ou dos seus docentes e investigadores, em
instituições científicas reconhecidas:

Sim

8.2. Produção científica.
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
livros e capítulos de livro, nos últimos cinco anos, com relevância para a área do ciclo de estudos:

Em parte

8.3. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico.
Existem atividades de formação avançada, desenvolvimento profissional e artístico e de prestação de serviços à
comunidade, com relevância para a área do ciclo de estudos, que representam um contributo real para o desenvolvimento
nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística: 

Em parte

8.4. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais.
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais:

Em parte

8.5. Apreciação global das atividades de I&D e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional
de alto nível.

8.5.1. Apreciação global
Do total de professores, 12 integram 5 Centros de Investigação (4 externos à IES), 2 deles sem classificação.
Um dos centros não é explicitamente identificado, presume-se que seja o Centro de Investigação Interdisciplinar em
Saúde (CIIS) da Universidade Católica.
São descritos 3 projetos de investigação/intervenção na comunidade, um deles financiado pela FCT, de valorizar já
que as duas instituições são parceiras.
Apresentam projetos e parcerias nacionais e internacionais que têm em curso onde é visível a relação com a área do
ciclo de estudos.
Analisando o mapa da produção e atividade cientifica dos docentes, observamos que apenas 4 docentes têm
publicações relevantes na ACE, a maioria não está relacionada com a Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, mas
sim com outras áreas do conhecimento.
Pelo que se recomenda o incremento de maior número de projetos de investigação conjuntos e com maior produção
científica associada.

8.5.1. Global appraisal
Of the total number of professors, 12 integrate 5 Research Centers (4 external to the HEI), 2 of them without
classification.
One of the centers is not explicitly identified, it is assumed that it is the Center for Interdisciplinary Research in Health
(CIIS) at the Catholic University.
Three research / intervention projects in the community are described, one of them financed by FCT, to be valued since
the two institutions are partners.
They present projects and national and international partnerships that are underway where the relationship with the
study cycle area is visible.
Analyzing the map of the production and scientific activity of teachers, we observed that only 4 teachers have relevant
publications in ACE, most are not related to Child Health Nursing and Pediatrics, but in other areas of knowledge.
Therefore, it is recommended to increase the number of joint research projects with greater associated scientific
production.

8.5.2. Pontos fortes
Não aplicável

8.5.2. Strengths
Not applicable

8.5.3. Pontos fracos
Recomenda-se o incremento de maior número de projetos de investigação conjuntos e com maior produção científica
associada.
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8.5.3. Weaknesses
It is recommended to increase the number of joint research projects with greater associated scientific production.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público).
Perguntas 9.1 a 9.3.

9.1. Expectativas de empregabilidade. 
A instituição promoveu uma análise da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares, com base em
dados oficiais:

Sim

9.2. Potencial de atração de estudantes.
A instituição promoveu uma análise sobre a evolução de candidatos ao ensino superior na área do ciclo de estudos,
indicando as eventuais vantagens competitivas percecionadas:

Em parte

9.3. Parcerias regionais.
A instituição estabeleceu parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:

Em parte

9.4. Apreciação global do enquadramento do ciclo de estudos na rede de formação nacional.

9.4.1. Apreciação global
A empregabilidade futura é justificada com facto de os candidatos já exercerem a sua profissão.
O critério de admissão de 2 anos de experiência profissional prévia, não seria obrigatório, em exigido pela lei, mas
compreensível e aceitável por ser uma exigência da Ordem dos Enfermeiros para a atribuição do titulo de especialista.
O Mestrado em Saúde Infantil e pediátrica pretende atrair os enfermeiros de cuidados gerais e enfermeiros
especialistas para a sua qualificação e formação avançada na área da pediatria. Referem que no norte do país e na
região autónoma a percentagem de enfermeiros com o grau de mestre nesta área é reduzida, sem apresentar dados
oficiais que o comprove. 
Mencionam a que aspetos estiveram atentos para proporem a abertura do curso mas nada informam sobre porque se
irão candidatar os estudantes a este curso e não a outros de outras instituições na mesma área. 
Não é efetuada uma análise sobre as eventuais (des)vantagens competitivas percepcionadas nas duas regiões, já que
existem outras escolas públicas com idêntica oferta formativa.

9.4.1. Global appraisal
Future employability is justified by the fact that candidates already exercise their profession.
The admission criterion of 2 years of previous professional experience would not be mandatory, as required by law,
but understandable and acceptable as it is a requirement of the Order of Nurses for the attribution of the title of
specialist.
The Master in Child and Pediatric Health aims to attract general care nurses and registered nurses specialists for their
qualification and advanced training in the field of pediatrics. They state that in the north of the country and in the
autonomous region the percentage of nurses with a master's degree in this area is low, without presenting official data
to prove it.
They mention which aspects were attentive to propose the opening of the course, but do not say anything about why
students will apply for this course and not others from other institutions in the same area.
There is no analysis of the possible competitive (dis) advantages perceived in the two regions, since there are other
public schools with the same training offer.

9.4.2. Pontos fortes
Não aplicável.

9.4.2. Strengths
Not applicable

9.4.3. Pontos fracos
Não aplicável

9.4.3. Weaknesses
Not applicable
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10. Comparação com ciclos de estudos de referência no Espaço Europeu de
Ensino Superior (EEES).
Perguntas 10.1 e 10.2.

10.1. Ciclos de estudos similares em instituições europeias de referência. 
O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de instituições de referência do EEES:

Sim

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos similares.
O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) análogos aos de outros
ciclos de estudos de instituições de referência do EEES:

Sim

10.3. Apreciação global do enquadramento no Espaço Europeu de Ensino Superior.

10.3.1. Apreciação global
Apresentam um conjunto de cursos de mestrado ministrados em instituições da UE que referem ter semelhante
duração e estrutura, sem serem exaustivos nas explicações.
Referem que este ciclo de estudos vai ao encontro da diversidade formativa referenciada na área da saúde infantil e
pediátrica a nível europeu, proporcionando um desenvolvimento de competências especificas na área de
especialização da saúde infantil e pediatria, tem objetivos análogos aos de outros ciclos de estudos de instituições do
UE, mas não os apresentam ou comparam efetivamente.

10.3.1. Global appraisal
They present a set of master's courses taught in EU institutions that claim to have similar duration and structure,
without being exhaustive in their explanations.
They state that this study cycle meets the training diversity referenced in the field of child and pediatric health at
European level, providing a development of specific skills in the area of specialization in child health and pediatrics,
has objectives similar to those of other study cycles of EU institutions, but do not present or compare them effectively.

10.3.2. Pontos fortes
Não aplicável

10.3.2. Strengths
Not applicable

10.3.3. Pontos fracos
Não aplicável

10.3.3. Weaknesses
Nota applicable

11. Estágios e períodos de formação em serviço (quando aplicável).
Perguntas 11.1 a 11.4.

11.1. Locais de estágio ou formação em serviço.
Existem locais de estágio ou formação em serviço adequados e em número suficiente:

Sim

11.2. Acompanhamento dos estudantes pela instituição.
São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de estágio ou formação
em serviço:

Sim

11.3. Garantia da qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço. 
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Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos estudantes:
Sim

11.4. Orientadores cooperantes.
São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com qualificações adequadas
(para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):

Sim

11.5. Apreciação global das condições de estágio ou formação em serviço.

11.5.1. Apreciação global
Demonstram a existência de meios para a realização desse tipo de formação especializada;
Mostram capacidade em recursos humanos para coordenar e organizar esse tipo de formação e acompanhar os
estudantes durante a formação em serviço; 
Existem locais de estágio em número suficiente;
Apresentam os protocolos realizados com as instituições no âmbito do ciclo de estudos, nas duas regiões do país.
Apresentam plano de distribuição dos alunos em estágio, com 30 vagas para cada região;
Demonstram capacidade para garantir a qualidade da formação em serviço, nomeadamente por avaliação e seleção
dos profissionais das instituições de acolhimento que colaboram; um total de 32 Orientadores cooperantes
especialistas e/ou mestres na área de especialização SIP.
Apresentam o método de seleção dos orientadores clínicos, cuja seriação é da responsabilidade do Conselho Técnico
Científico, submetendo à apreciação/homologação pelo Conselho de Direção; 
Apresentam ainda os critérios para avaliação dos orientadores clínicos da competência do Responsável da Unidade
Curricular, onde o parecer do aluno é valorizado.

11.5.1. Global appraisal
They demonstrate the existence of means to carry out this type of specialized training;
They show the capacity in human resources to coordinate and organize this type of training and accompany students
during in-service training;
There are enough clinical internship sites;
They present the protocols carried out with the institutions within the scope of the study cycle, in the two regions of
the country.
They present a distribution plan for students in internship, with 30 places for each region;
They demonstrate the capacity to guarantee the quality of in-service training, namely through the evaluation and
selection of professionals from the host institutions that collaborate; a total of 32 cooperating advisors who are
specialists and / or masters in the area of   SIP specialization.
They present the method for the selection of clinical advisors, whose ranking is the responsibility of the Scientific
Technical Council, submitting for approval / approval by the Board of Directors;
They also present the criteria for the evaluation of clinical supervisors within the competence of the Head of the
Course, where the student's opinion is valued.

11.5.2. Pontos fortes
Não aplicável

11.5.2. Strengths
Not applicable

11.5.3. Pontos fracos
não aplicável

11.5.3. Weaknesses
Not applicable

12. Observações finais.
12.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável).

Não aplicável

12.1. Appraisal of the institution’s response (if applicable).
Not applicable

12.2. Observações.
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As IES fazem análise de SWOT realista.

Destaque para os Pontos fracos apontados, que efetivamente podem constituir limitações sérias:
1-Redes de cooperação de internacionais na área da investigação e produção cientifica institucional ainda em
desenvolvimento
2-Custo económico associado à gestão geográfica dos recursos
3-Número limitado de supervisores clínicos com grau de mestre

12.2. Observations.
IES do realistic SWOT analysis.
Highlight for the weaknesses pointed out, which can effectively constitute serious limitations:
1-International cooperation networks in the area of institutional scientific research and production still under
development
2-Economic cost associated with the geographical management of resources
3-Limited number of clinical supervisors with a master's degree

12.3. PDF (100KB).
<sem resposta>

13. Conclusões.
13.1. Apreciação global da proposta do novo ciclo de estudos.
Síntese das apreciações efetuadas ao longo do relatório, sistematizando os pontos fortes e as debilidades da proposta de
criação do novo ciclo de estudos.

Após a apreciação global da proposta de criação do novo ciclo de estudos de Mestrado em Enfermagem em saúde
Infantil e Pediátrica, feita por duas Escolas Superiores de Saúde/Enfermagem em consórcio, apresentamos uma
síntese das apreciações efetuadas ao longo do relatório, sistematizando os pontos fortes e as debilidades da proposta
e as principais recomendações.
PONTOS FORTES
A fundamentação para a abertura do curso está clara e bem justificada.
A designação do ciclo de estudos é adequada aos objetivos gerais e objetivos de aprendizagem fixados, bem como a
estrutura curricular e cumpre os requisitos legais.
Os objetivos gerais do CE dão resposta aos previstos no DL. 115/2013 e também no regulamento de competências do
Especialista em Enfermagem de saúde Infantil e Pediatria (ESIP);
O plano de estudos é adequado à estrutura curricular, objetivos gerais e objetivos de aprendizagem fixados e cumpre
os critérios legais.
Os objetivos de aprendizagem das unidades curriculares (conhecimentos, aptidões e competências) estão definidos e
são coerentes com os objetivos gerais e os objetivos de aprendizagem definidos para o ciclo de estudos.
Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular são coerentes com os respetivos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências
As metodologias previstas para a avaliação da aprendizagem dos estudantes estão definidas em função dos objetivos
de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) das unidades curriculares.
O docente indicado para a coordenação do ciclo de estudos tem um perfil académico e profissional adequado na área
do ciclo de estudos.
Observa-se o cumprimento dos requisitos fixados nos Critérios de Qualificação de Pessoal Docente para a
Acreditação do Ciclos de Estudos de Mestrado, evidencia-se como ponto forte a qualificação dos docentes.
A carga horária e distribuição de serviço letivo não é equilibrada, observa-se que há sobrecarga letiva em 5 docentes
da área de especialidade, relativamente a outros.
Está regulamentada a avaliação de desempenho docente nas duas IES
Referem os espaços físicos, materiais e equipamentos que serão afetos ao curso, pelo descrito consideram-se
suficientes.
Dos Professores, 12 integram 5 Centros de Investigação (4 externos à IES), 2 deles sem classificação.
Apresentam projetos e parcerias nacionais e internacionais que têm em curso onde é visível a relação com a área do
ciclo de estudos.
A empregabilidade futura é justificada com facto de os candidatos já exercerem a sua profissão.
Mostram capacidade em recursos humanos para coordenar e organizar esse tipo de formação e acompanhar os
estudantes durante a formação em serviço e em estágio;
Demonstram capacidade para garantir a qualidade da formação em serviço e em estágios, nomeadamente por
avaliação e seleção dos profissionais das instituições de acolhimento que colaboram. 
Apresentam os protocolos realizados com as instituições no âmbito do ciclo de estudos, nas duas regiões do país.

PONTOS FRACOS e RECOMENDAÇÕES
- É questionável a pertinência de duas UC’s Optativas que abordam conteúdos demasiado importantes para se
encontrarem em alternativa, Diabetes ou Cuidados Intensivos Pediátricos e Neonatais. Tais conteúdos deveriam ser
obrigatórios para um Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Recomenda-se que tal
seja repensado.
- Ao nível das metodologias de avaliação a adotar observa-se que em todas as UC’s se propõe a realização de
trabalhos em grupo. Além de aumentar a sobrecarga de trabalho dos estudantes, não permite avaliar o contributo de
cada um e a aprendizagem individual alcançada.
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- Não estão claramente definidas as estratégias para garantir a articulação entre o ensino e a investigação,
designadamente a participação dos estudantes em projetos ou outras atividades de investigação. Não são
referenciados projetos ou atividades específicas. Não fica totalmente demonstrada a capacidade de desenvolver
Investigação e desenvolvimento profissional de alto nível.
- A carga horária e distribuição de serviço letivo não é equilibrada, observa-se sobrecarga letiva em 5 docentes da área
de especialidade, relativamente a outros.
- Analisando o mapa da produção e atividade científica dos docentes, observamos que apenas 4 docentes têm
publicações relevantes, a maioria não está relacionada com a Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, mas sim com
outras áreas do conhecimento.
Pelo que se recomenda o incremento de maior número de projetos de investigação conjuntos e com maior produção
científica associada.
Não ficou claro como será feita a gestão pedagógica e científica do curso, e como poderá funcionar integralmente nas
duas escolas, e em simultâneo. Não há referência a metodologias com recurso a tecnologias digitais.

13.1. Global appraisal of the study programme.
Synthesis of the appraisals made in the report, systematising the strengths and weaknesses of the study programme.

After the global assessment of the proposal to create the new cycle of Master's studies in Nursing in Child and
Pediatric health, carried out by two Higher Schools of Health / Nursing in consortium, we present a summary of the
assessments made throughout the report, systematizing the strengths and the weaknesses of the proposal and the
main recommendations.

STRENGTHS

The rationale for opening the course is clear and well justified.
The designation of the study cycle is appropriate to the general objectives and learning objectives set, as well as the
curriculum structure and meets the legal requirements.
The general objectives of the EB respond to those provided for in the DL. 115/2013 and also in the competence
regulation of the Specialist in Child Health Nursing and Pediatrics (ESIP);
The study plan is appropriate to the curricular structure, general objectives and learning objectives set and meets the
legal criteria.
The learning objectives of the curricular units (knowledge, skills and competences) are defined and are consistent with
the general objectives and the learning objectives defined for the study cycle.
The syllabus contents of each curricular unit are consistent with the respective learning objectives (knowledge, skills
and competences
The methodologies provided for the assessment of student learning are defined according to the learning objectives
(knowledge, skills and competences) of the curricular units.
The teacher indicated for the coordination of the study cycle has an adequate academic and professional profile in the
area of   the study cycle.
It is observed the fulfillment of the requirements established in the Qualification Criteria of Teaching Staff for the
Accreditation of the Master's Study Cycles, it is evident that the qualification of teachers is a strong point.
The workload and distribution of teaching service is not balanced, it is observed that there is a teaching overload in 5
professors in the specialty area, in relation to others.
The evaluation of teaching performance in the two HEIs is regulated
They refer to the physical spaces, materials and equipment that will be assigned to the course, as described are
considered sufficient.
Of the Professors, 12 integrate 5 Research Centers (4 external to the HEI), 2 of them without classification.
They present national and international projects and partnerships that are in progress where the relationship with the
area of   the study cycle is visible.
Future employability is justified by the fact that candidates already exercise their profession.
They show the capacity in human resources to coordinate and organize this type of training and accompany students
during in-service and internship training;
They demonstrate the capacity to guarantee the quality of training in service and in internships, namely by evaluating
and selecting professionals from the host institutions that collaborate.
They present the protocols carried out with the institutions within the scope of the study cycle, in the two regions of
the country.

WEAKNESSES and RECOMMENDATIONS

- It is questionable the relevance of two optional UCs that address content that is too important to be found in
alternative, Diabetes or Pediatric and Neonatal Intensive Care. Such content should be mandatory for a Nurse
Specialist in Child and Pediatric Health Nursing. It is recommended that this be rethought.
- Regarding the evaluation methodologies to be adopted, it is observed that in all UC's it is proposed to carry out group
work. In addition to increasing the workload of students, it does not allow to assess the contribution of each and the
individual learning achieved.
- The strategies to ensure the articulation between teaching and research are not clearly defined, namely the
participation of students in projects or other research activities. No specific projects or activities are referenced. The
ability to develop high level research and professional development is not fully demonstrated.
- The workload and distribution of teaching service is not balanced, there is a teaching overload in 5 professors in the
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specialty area, in relation to others.
- Analyzing the map of the production and scientific activity of teachers, we observed that only 4 teachers have
relevant publications, most are not related to Child Health Nursing and Pediatrics, but to other areas of knowledge.
Therefore, it is recommended to increase the number of joint research projects with greater associated scientific
production.
It was not clear how the pedagogical and scientific management of the course will be carried out, and how it could
work in full in both schools, simultaneously. There is no reference to methodologies using digital technologies.

13.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global da proposta de criação do ciclo de estudos, a CAE recomenda:

A acreditação condicional do ciclo de estudos

13.3. Período de acreditação condicional (se aplicável).
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação do período de acreditação proposto (em n.º de anos).

3

13.4. Condições (se aplicável). 
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação das condições a cumprir.

Em três anos:
- Definir claramente as estratégias para garantir a articulação entre o ensino e a investigação, designadamente a
participação dos estudantes em projetos ou outras atividades de investigação ou de desenvolvimento. 
- Demonstrar a capacidade de desenvolver Investigação e atividades de desenvolvimento profissional de alto nível.
- Incrementar maior número de projetos de investigação conjuntos e com maior produção científica associada.

13.4. Conditions to fulfil (if applicable)
In the case of conditional accreditation, indicate the conditions to be fulfilled.

In three years:
- Clearly define the strategies to guarantee the articulation between teaching and research, namely the participation of
students in projects or other research or development activities.
- Demonstrate the ability to develop high-level research and professional development activities.
- Increase a greater number of joint research projects with greater associated scientific production.


