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Caraterização da Unidade Curricular / Characterisation of the Curricular Unit
Designação da Unidade Curricular /
Curricular Unit:

[70853236235] Relatório Final
[70853236235] Final report

Plano / Plan:

PLANO CPLEER - a partir de 2011

Curso / Course:

Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de
Reabilitação

Grau / Diploma:

Pós-Licenciatura

Departamento / Department:

Enfermagem

Unidade Orgânica / Organic Unit:

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE VISEU

Área Científica / Scientific Area:

Enfermagem

Ano Curricular / Curricular Year:

2

Período / Term:

S2

ECTS:

11

Horas de Trabalho / Work Hours:

0300:00

Horas de Contacto/Contact Hours:
(T) Teóricas/Theoretical:

0000:00

(TC) Trabalho de Campo/Fieldwork:

0000:00

(TP)
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

0000:00

(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0090:00

(P) Práticas/Practical:

0000:00

(E) Estágio/Internship:

0000:00

(O) Outras/Others:

0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical Labs: 0000:00
(S) Seminário/Seminar:

0000:00

Docente Responsável / Responsible Teaching
[5015] Carlos Manuel De Sousa Albuquerque

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU - PROGRAMA(2021-22)

1/5

PROGRAMA
Relatório Final
2021-22

Outros Docentes / Other Teaching

[5010] Rosa Maria Lopes Martins
[5165] Isabel Maria Martins de Almeida Videira
[303984] Alexandra Isabel Marques da Costa Dinis

Objetivos de Aprendizagem

- Identificar uma problemática de estudo empírico cujos resultados constituam evidências científicas para a
prática de enfermagem especializada em Enfermagem Comunitária;
- Reconhecer o estado de desenvolvimento das práticas de enfermagem relativamente ao tema em estudo;
- Recolher os contributos dos enfermeiros na prática de cuidados, observando normas e critérios éticos;
- Produzir um relatório final que incorpore os resultados de investigação na prática de cuidados e delineie
propostas que se traduzam em ganhos em saúde/resultados em saúde para o indivíduo, famílias e
comunidade.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit
- Identify an issue of empirical study whose results constitute scientific evidence for the practice of
specialized nursing in Community Nursing;
- Recognize the state of development of nursing practices in relation to the topic under study;
- Collect the contributions of nurses in the practice of care, observing norms and ethical criteria;
- Produce a final report that incorporates the research results in the care practice and outlines proposals that
are translate into health gains / health outcomes for the individual, families and community.

Conteudos Programáticos
O conhecimento a ser assimilado e reelaborado é estudado e investigado pelo próprio estudante, enquanto
sujeito do seu
processo de aprendizagem. O professor assume a função de orientador.
- Estrutura e elementos integrantes do relatório final
- Condução metodológica da orientação tutorial

Syllabus
The knowledge to be assimilated and reworked is studied and investigated by the student himself, as the
subject of his
learning process. The teacher assumes the role of advisor.
- Structure and elements of the final report
- Methodological guidance of tutorial guidance
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
A realização do projeto deverá permitir ao estudante desenvolver competências de investigação nas várias
metodologias e demonstrar capacidades de pesquisa e interpretação de resultados.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular units' learning objectives
The realization of the project should allow the student to develop research skills in the various methodologies
and demonstrate skills in research and interpretation of results.

Metodologias de Ensino (Avaliação incluída)
A avaliação desta unidade curricular processar-se-á através da elaboração de um relatório final. Este
relatório que deve
envolver uma reflexão fundamentada e estruturada sobre e a partir da prática profissional.
Será objeto de avaliação final em situação de discussão pública na presença de um júri. A avaliação resulta
da apresentação e discussão pública do projeto.

Teaching Methodologies (Including evaluation)
The evaluation of this curricular unit will be done through the elaboration of a final report. This report, which
involve a reasoned and structured reflection on and from professional practice.
It will be the object of final evaluation in a situation of public discussion in the presence of a jury. The
evaluation results from the public presentation and discussion of the project.
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
É privilegiada uma metodologia ativa centrada no trabalho individual do estudante enquanto estratégia
potenciadora de saberes e habilidades, em orientação tutorial do planeamento e reflexão continua sobre a
sua evolução.
O trabalho de projeto permite ao estudante mobilizar os conhecimentos que adquiriu nas unidades
curriculares anteriores, mas também aprofundá-los num processo de construção contínua e conjunta com o
orientador. A realização do Relatório Final enquadrado entre a unidade de investigação da Escola e o
contexto da prática, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento em enfermagem. A apresentação
e discussão pública permitem ao estudante desenvolver e demonstrar a capacidade de comunicar numa
linguagem científica as conclusões do projeto.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
An active methodology focused on the individual work of the student is privileged as a strategy to enhance
knowledge and skills, in tutorial guidance of planning and continuous reflection on its evolution.
The project work allows the student to mobilize the knowledge acquired in the previous curricular units, but
also to deepen them in a process of continuous and joint construction with the supervisor. The completion of
the Final Report framed between the School's research unit and the context of the practice, contributing to
the development of nursing knowledge. Public presentation and discussion allows the student to develop and
demonstrate the ability to communicate the conclusions of the project in a scientific language.

Bibliografia/Bibliography
O Estudante é aconselhado a consultar:
Bases de dados científicas e a bibliografia referenciada nas unidades curriculares do curso.
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