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Mudança Paradigmática 

Paradigma mais tradicional de 
formação 

Paradigma Emergente de 
Formação

?
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• 1987-2004 ���� 17 anos ligada à Formação Graduada em Enfermagem

• Março de 2005 ���� Assume a Formação Pós-Graduada em Enfermagem  

Curso de Pós-Licenciatura em Enfermagem Saúde Infantil e Pediatria

Escola Superior de Enfermagem da Imaculada Conceição - Porto
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Curso de Pós-Licenciatura de Especialização 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

1ºCurso (2005-2006); 2º Curso (2006-2007)

670360Total  do Curso   
1030

67060300Total parcial  

3490Estágio II (Internamento - diferentes contextos de assistência à criança/família)

3180Estágio I (Comunidade)

145Gestão de Serviços de Saúde

23015Enfermagem III (Intervenções interdependentes de enfermagem)

21560Enfermagem II (Assistência de enfermagem à criança com doença aguda e crónica)

21545Enfermagem I (A saúde da criança e as suas necessidades) 

130Comunicação e Técnicas Relacionais

145Dinâmicas Familiares

130Bioética e Deontologia Profissional

130História e Tendências da Enfermagem Pediátrica

PCPT

Ind.

Pond.

Duração e Tipologia
UNIDADES CURRICULARES
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Com o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediatria os enfermeiros deveriam ser capazes de:

• implementar uma filosofia de cuidados de enfermagem congruente com os valores 

que orientam a profissão e com a matriz cultural da comunidade em que se insere;

• implementar uma prática de enfermagem avançada na área de cuidados a crianças e 

suas famílias;

• dar apoio técnico à equipa de saúde ou a grupos de intervenção na comunidade, na 

sua área de especialização;

• participar na organização de serviços de saúde e gerir cuidados de enfermagem 

especializados.

Com o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediatria os enfermeiros deveriam ser capazes de:

• implementar uma filosofia de cuidados de enfermagem congruente com os valores 

que orientam a profissão e com a matriz cultural da comunidade em que se insere;

• implementar uma prática de enfermagem avançada na área de cuidados a crianças e 

suas famílias;

• dar apoio técnico à equipa de saúde ou a grupos de intervenção na comunidade, na 

sua área de especialização;

• participar na organização de serviços de saúde e gerir cuidados de enfermagem 

especializados.
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Com Bolonha, na UCP

a formação em Enfermagem surge como um projecto de 

desenvolvimento ao longo da vida, que inclui os diferentes 

ciclos de formação (licenciatura, mestrado e doutoramento)…

Com Bolonha, na UCP

a formação em Enfermagem surge como um projecto de 

desenvolvimento ao longo da vida, que inclui os diferentes 

ciclos de formação (licenciatura, mestrado e doutoramento)…
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CURSO DE MESTRADO

Natureza Académica

CURSO DE MESTRADO

Natureza Académica

CURSO DE MESTRADO

Natureza Profissional

CURSO DE MESTRADO

Natureza Profissional

Ser titular do grau de licenciado em 
enfermagem, ou equivalente legal, obtido 
em escola portuguesa ou estrangeira

Encontrar-se no exercício da profissão e possuir, no 
mínimo, dois anos de experiência profissional à data 
de início do curso.
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O Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre tem a duração de 3 
semestres e 90 ECTS.

� Componente curricular teórica com 45 ECTS

� Estágio na área de especialização (30 ECTS) e respectivo Relatório (15 ECTS)

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 
• Especialização em Saúde Infantil e Pediatria

• Especialização em Saúde Mental e Psiquiatria

• Especialização em Médico-Cirúrgica

• Especialização em Enfermagem Comunitária

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 
• Especialização em Saúde Infantil e Pediatria

• Especialização em Saúde Mental e Psiquiatria

• Especialização em Médico-Cirúrgica

• Especialização em Enfermagem Comunitária

Será objecto de Discussão Pública

Grau de Mestre
Será objecto de Discussão Pública

Grau de Mestre

2008



Prof. Constança Festas
27 de Fevereiro de 2010

Desafios para os Docentes…
Formação Pós-graduada em Enfermagem

3º semestre2º semestre1º semestre

T E O R I A

E S T Á G I O

RELATÓRIO

Mestrado Enfermagem – 90 ECTS
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15Relatório

30Estágio

6Enfermagem Pediátrica

6Enfermagem de Saúde Infantil

3Pediatria

3Psicologia do Desenvolvimento

3Dinâmicas Familiares

6Métodos de Investigação I

3Supervisão de Cuidados

3Gestão de Serviços I

3Direito da Saúde

3Ética de Enfermagem

6Teorias de Enfermagem I

ECTSECTSECTSECTSUnidadesUnidadesUnidadesUnidades curricularescurricularescurricularescurriculares

EspecializaEspecializaEspecializaEspecializaçççção em Enfermagem Saão em Enfermagem Saão em Enfermagem Saão em Enfermagem Saúúúúde Infantil e Pediatriade Infantil e Pediatriade Infantil e Pediatriade Infantil e Pediatria
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15Relatório

30Estágio

6Enfermagem Psiquiátrica

6Enfermagem de Saúde Mental

3Psiquiatria

3Psicopatologia

3Dinâmicas Familiares

6Métodos de Investigação I

3Supervisão de Cuidados

3Gestão de Serviços I

3Direito da Saúde

3Ética de Enfermagem

6Teorias de Enfermagem I

ECTSECTSECTSECTSUnidadesUnidadesUnidadesUnidades curricularescurricularescurricularescurriculares

EspecializaEspecializaEspecializaEspecializaçççção em Enfermagem de Saão em Enfermagem de Saão em Enfermagem de Saão em Enfermagem de Saúúúúde Mental e Psiquiatriade Mental e Psiquiatriade Mental e Psiquiatriade Mental e Psiquiatria
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15Relatório

30Estágio

6Enfermagem Médico-Cirúrgica II

6Enfermagem Médico-Cirúrgica I

3Enfermagem em Fim de Vida

3Patologia e Terapêutica

3Dinâmicas Familiares

6Métodos de Investigação I

3Supervisão de Cuidados

3Gestão de Serviços I

3Direito da Saúde

3Ética de Enfermagem

6Teorias de Enfermagem I

ECTSECTSECTSECTSUnidadesUnidadesUnidadesUnidades curricularescurricularescurricularescurriculares

EspecializaEspecializaEspecializaEspecializaçççção em Enfermagem Mão em Enfermagem Mão em Enfermagem Mão em Enfermagem Méééédicodicodicodico----CirCirCirCirúúúúrgicargicargicargica
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15Relatório

30Estágio

6Enfermagem Comunitária II

6Enfermagem Comunitária I

3Planeamento em Saúde

3Epidemiologia

3Dinâmicas Familiares

6Métodos de Investigação I

3Supervisão de Cuidados

3Gestão de Serviços I

3Direito da Saúde

3Ética de Enfermagem

6Teorias de Enfermagem I

ECTSECTSECTSECTSUnidadesUnidadesUnidadesUnidades curricularescurricularescurricularescurriculares

EspecializaEspecializaEspecializaEspecializaçççção em Enfermagem Comunitão em Enfermagem Comunitão em Enfermagem Comunitão em Enfermagem Comunitááááriariariaria
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Mestrado em EnfermagemMestrado em Enfermagem
Especialização em Saúde Infantil e Pediatria

1º Curso
30 alunos iniciaram em 2008…

1º Curso
30 alunos iniciaram em 2008…

Concluíram Especialização (10)
Concluíram Mestrado (6)
Aguardam Provas Mestrado (12)
Ainda em Formação (2) 

2º Curso
30 alunos iniciaram em 2009…

2º Curso
30 alunos iniciaram em 2009…

3º Curso
25 alunos iniciaram em 2010…

3º Curso
25 alunos iniciaram em 2010…

Aguardam Provas Mestrado (3)
Ainda em Formação (27) Ainda em Formação (25) 
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O Grau de Mestre em EnfermagemO Grau de Mestre em Enfermagem será conferido a quem demonstre:

• Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão aprofundada na respectiva área 
de especialização em Enfermagem;

• Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução 
de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 
multidisciplinares, relacionados com a área de especialização em Enfermagem;

• Ter capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 
desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 
incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais
que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;

• Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão aprofundada na respectivacompreensão aprofundada na respectiva área 
de especialização em Enfermagem;

• Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução 
de problemas em situaem situaçções novas e não familiaresões novas e não familiares, em contextoscontextos alargados e alargados e 

multidisciplinaresmultidisciplinares, relacionados com a área de especialização em Enfermagem;

• Ter capacidade para integrar conhecimentosintegrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 
desenvolver solusoluçções ou emitir juões ou emitir juíízoszos em situações de informação limitada ou 
incompleta, incluindo reflexões sobre as implicareflexões sobre as implicaçções e responsabilidades ões e responsabilidades ééticas e sociaisticas e sociais
que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;
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Teoria

Estágio:
�Módulo I – Assistir crianças/famílias em contexto de Centros de Saúde – Saúde Infantil

�Módulo II – Assistir crianças/famílias em contexto de doença aguda e crónica – Serviços de Pediatria

�Módulo III – Assistir crianças/famílias em contexto de serviços de Urgência de Pediatria e 

Neonatologia

Orientação
Enfº Especialista 

Orientação
Enfº Especialista 

Orientação Tutorial
Professor Escola
Orientação Tutorial
Professor Escola

Elaboração
Portefólio
Elaboração
Portefólio
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O Grau de Mestre em EnfermagemO Grau de Mestre em Enfermagem será conferido a quem demonstre:

• Ser capaz de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 
subjacentes, quer a especialistas quer a não especialistas, de uma forma clara e sem 
ambiguidades;

• Ter competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.

• Ser capaz de comunicar as suas conclusõescomunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 
subjacentes, quer a especialistas quer a não especialistas, de uma forma clara e sem 
ambiguidades;

• Ter competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vidaaprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.

Elaboração do Relatório Final EstágioElaboração do Relatório Final Estágio

Curso Especialização em Enfermagem de ….
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O Grau de Mestre em EnfermagemO Grau de Mestre em Enfermagem será conferido a quem demonstre:

• Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão aprofundada na respectiva área de 
especialização em Enfermagem;

• Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de 
problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, 
relacionados com a área de especialização em Enfermagem;

• Ter capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções 
ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 
implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os 
condicionem;

• Ser capaz de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, 
quer a especialistas quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades;

• Ter competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.

• Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão aprofundada na respectivacompreensão aprofundada na respectiva área de 
especialização em Enfermagem;

• Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de 
problemas em situaem situaçções novas e não familiaresões novas e não familiares, em contextoscontextos alargados e multidisciplinaresalargados e multidisciplinares, 
relacionados com a área de especialização em Enfermagem;

• Ter capacidade para integrar conhecimentosintegrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver solusoluçções ões 

ou emitir juou emitir juíízoszos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as reflexões sobre as 

implicaimplicaçções e responsabilidades ões e responsabilidades ééticas e sociaisticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os 
condicionem;

• Ser capaz de comunicar as suas conclusõescomunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, 
quer a especialistas quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades;

• Ter competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vidaaprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.

Discutir Publicamente o RelatórioDiscutir Publicamente o Relatório

Grau de Mestre 
em Enfermagem
Grau de Mestre 
em Enfermagem



Prof. Constança Festas
27 de Fevereiro de 2010

Desafios para os Docentes…
Formação Pós-graduada em Enfermagem

SINTESE DOS PRINCIPAIS DESAFIOS

• Desconstruir a nossa própria perspectiva de formação pós-graduada…

quer a nível da especialização… quer a nível mestrado…

• Tornar o nosso modelo de formação compreensível ao aluno…

• Tornar o nosso modelo de formação compreensível aos pares…

• Ajudar o aluno no processo de desenvolvimento de competências…

?
?

?
? ?



Muito Obrigada  …… Muchas Gracias

Porto


