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Horas de Trabalho do Estudante 

Horas Totais: 

Contacto:  

Teórico 
Teórico/
Prática 

Prática 
Laboratorial 

Trabalho de 
Campo 

Seminário 
EC/ 

Estágio 
Orientação 

Tutorial 
Outras 

252 0 0 0 0 0 154 10 0 

 
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 

Contribuir para o desenvolvimento de competências que permitam ao estudante prestar cuidados de 

Enfermagem aos utentes portadores de doença mental, à família e à comunidade. 

 

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. 

 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: 

Contribute to the development of competencies that allow the student to provide Nursing care to users with 

mental illness, family and community.  

 

The competencies defined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired throughout the nursing 

graduation, and reached its fullness with the last clinical practice (estágio profissionalizante). The 

competencies must be developed according to the capacity, capability and expected development of the 

student and based on the objectives of the graduation. 

 
Conteúdo programático descritivo: 

O ensino clínico proporcionará ao estudante a mobilização dos conhecimentos teórico-práticos 
adquiridos, relacionados com os conteúdos das diferentes unidades curriculares/ áreas científicas do 
plano de estudo. Permite a aquisição de novas aprendizagens, ancoradas em conhecimentos teórico-
práticos que resultam do contacto com novas situações. 

 
Descriptive syllabus: 

The clinical teaching will provide the student with the mobilization of acquired theoretical and practical 
knowledge, related to the contents of the different curricular units / scientific areas of the study plan. It 
allows the acquisition of new learning, anchored in theoretical-practical knowledge that results from the 
contact with new situations. 

 
Bibliografia principal/Principal Bibliography: 

Os trabalhos devem ser redigidos segundo a norma americana APA – American Psychological Association 

(http://www.apastyle.org). 

Sequeira, Carlos (2010). Cuidar de Idosos com Dependência Física e Mental. Edições Lidel. 
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1º 
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http://www.apastyle.org/


 

LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 
 

DESCRITOR DA UNIDADE CURRICULAR: ESTÁGIO II – SAÚDE MENTAL E 

PSIQUIATRIA 
 

 

 

  

Cópia não controlada quando impressa 

 

International Council of Nurses. (2015). Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE®. 

Genebra: Conselho Internacional de Enfermeiros. 

Sequeira, Carlos (2016). Comunicação Clínica e Relação de Ajuda. Edições Lidel. 

Sequeira, C. & Sampaio, F. (2020) Enfermagem em Saúde Mental – Diagnósticos e Intervenções?. Edições 

Lidel. 

 


