Curso
Coordenação

PÓS‐GRADUAÇÃO EM SUPERVISÃO CLÍNICA
ESSNorteCVP | Ana Quesado

Código: 723

Descrição

O Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro determina, no n.º 6 do artigo
9.º que “os enfermeiros contribuem no exercício da sua atividade na área da gestão,
investigação, docência, formação e assessoria, para a melhoria e evolução da
prestação dos cuidados de enfermagem”.
Neste contexto, a supervisão clinica constitui-se como determinante no exercício de
enfermagem para o desenvolvimento de competências, assegurando um suporte
efectivo e garantindo a qualidade no processo de acompanhamento e
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, para a construção
crítico-reflexiva e consolidação da identidade profissional. Estabelece-se como uma
componente efetiva e de garante da promoção da segurança e da qualidade dos
cuidados prestados, visando a obtenção de ganhos em saúde. Importa assim,
promover oferta formativa de qualidade e que responda às necessidades do
desenvolvimento de competências em supervisão clinica, reconhecida, validada e
certificada pela ordem dos enfermeiros. Pretende-se que este seja um importante
contributo, que numa perspectiva integrada e integradora e inserida num processo
de desenvolvimento e valorização profissional desenvolva e consolide competências
acrescidas, diferenciadas e avançadas.
A certificação de competências assenta no pressuposto da valorização do percurso
profissional dos enfermeiros, tanto da experiência profissional como dos processos
formativos. Neste contexto, este curso pretende dar resposta a um dos requisitos
indispensáveis para a certificação da Competência Acrescida Diferenciada e
Avançada em Supervisão Clínica: alínea d) do n.º 1 e alínea d) do n.º 2, do artigo 8º
do Regulamento n.º 366/2018, de 14 de junho - Regulamento da Competência
Acrescida Diferenciada e Avançada em Supervisão Clínica.

Objetivos

✓Identificar os aspectos normativos, legais, éticos e deontológicos subjacentes à
relação supervisiva;
✓Descrever o contributo dos referenciais teóricos na supervisão clínica em
enfermagem;
✓Discutir o processo de tomada de decisão e raciocínio clínico nas práticas

supervisivas;
✓Reconhecer a centralidade do supervisado na efetivação de um processo
dinâmico, interpessoal e formal de suporte, no decurso do acompanhamento e
desenvolvimento de competências profissionais;
✓Interpretar que o desenvolvimento profissional e pessoal do supervisado é
concomitantemente uma estratégia de desenvolvimento profissional e pessoal do
supervisor, com vista a uma prática profissional de excelência;
✓Distinguir modelos, estilos e estratégias a utilizar na supervisão clinica;
✓Demonstrar sentido de responsabilidade no acompanhamento dos processos de
transição socioprofissional e/ou assunção de novos papeis profissionais do
supervisado, salvaguardando a garantia de uma pratica profissional segura e
qualidade dos cuidados de enfermagem;
✓Desenvolver a comunicação intra e interprofissional e tomada de decisão em
enfermagem pelo supervisado, num contexto de prática multidisciplinar integrada,
com vista à obtenção de elevados padrões de qualidade.
Destinatários

Enfermeiros e enfermeiros especialistas.

Duração

264 horas de contato

ECTS

30 ECTS (créditos)

Metodologia e
Avaliação

Nos termos de regulamento específico disponível em www.essnortecvp.pt

Docentes

Ana Catarina Duarte da Silva
Doutorada em Psicologia com especialidade em Psicologia Cognitiva (Universidade de
Coimbra). Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde (Universidade de Coimbra).
Psicóloga.

Ana Joaquina Ribeiro Louro Pereira Dias Quesado
Doutoranda em Enfermagem (Universidade Católica Portuguesa). Mestre em Ciências
de Enfermagem (Universidade do Porto). Enfermeira, Especialista em Enfermagem de
Saúde Mental e Psiquiatria. Título de especialista do ensino superior politécnico para
a área científica da Enfermagem.

Andreia Cunha Ramalho
Doutoranda em Educação - Área da Supervisão Clínica (Universidade de Aveiro).
Enfermeira, Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria.

António Manuel dos Santos Ferreira
Doutorando em Enfermagem (Universidade Católica Portuguesa). Mestre em Saúde
Publica (Universidade do Porto). Enfermeiro, Especialista em Enfermagem de Saúde
Mental e Psiquiatria. Título de especialista do ensino superior politécnico a área
científica da Enfermagem.

Custódio Sérgio Cunha Soares
Doutorando em Didática e Formação – ramo Supervisão (Universidade de Aveiro).
Mestre em Didática – Área de Supervisão (Universidade de Aveiro). Pós Graduado em
Supervisão de Ensinos Clínicos (Universidade de Aveiro). Enfermeiro Especialista em
Enfermagem Médico-Cirúrgica. Título de especialista do ensino superior politécnico a
área científica da Enfermagem.

Duarte Nuno Vaz Leite de Magalhães
Curso de Pós-graduação em Gestão Autárquica (Faculdade de Economia da
Universidade do Porto). Licenciado em Gestão de Marketing (Instituto Português de
Administração de Marketing)

Fernanda Maria Príncipe Bastos Ferreira
Doutorada em Ciências de Enfermagem (Universidade do Porto). Mestre em
Administração e Planificação da Educação (Universidade Portucalense Infante Dom
Henrique). Enfermeira, Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Título de
especialista do ensino superior politécnico para a área científica da Enfermagem.

Isabel de Jesus Oliveira
Doutoranda em Ciências da Saúde. Pós-Graduada em Administração e Gestão de
Serviços de Saúde (Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa).
Certificada pelo Global Nursing Leadership Institute do International Council of
Nurses. Enfermeira, Especialista em Enfermagem de Reabilitação.

Liliana Andreia Neves Mota
Doutorada em Ciências de Enfermagem (Universidade do Porto). Mestre em
Informática Médica. Enfermeira, Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica.
Título de especialista do ensino superior politécnico para a área científica da
Enfermagem.

Maria Manuela Henriques Pereira Ferreira
Doutorada em Ciências e Tecnologias da Saúde (Universidade de Aveiro); Pósgraduada em Gestão e Administração dos Serviços de Saúde. Enfermeira, Especialista
em Enfermagem Comunitária. Título de especialista do ensino superior politécnico
para a área científica da Enfermagem.

Maribel Carvalhais
Doutorada em Gerontologia (Universidade de Aveiro). Enfermeira, Especialista em
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Título de especialista do ensino superior
politécnico para a área científica da Enfermagem.

Rita Maria Ferreira Leal
Licenciada em Contabilidade e Administração (Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro). Certificada em Programação
Neurolinguística. Mestre em Saúde Familiar. Enfermeira, Especialista em Enfermagem
de Saúde Materna e Obstétrica.

Sónia Alexandra de Lemos Novais
Doutoranda em Enfermagem (Universidade Católica Portuguesa). Mestre em Filosofia
Contemporânea com especialização em Bioética. Enfermeira, Especialista em
Enfermagem Médico-Cirúrgica. Título de especialista do ensino superior politécnico a
área científica da Enfermagem.

Plano de Estudos
TEMPO DE TRABALHO
(HORAS)
TOTAL
CONTATO

UNIDADES CURRICULARES
Conceção da Prática de Enfermagem

52

T: 10; TP: 8

2

Ética e Deontologia de Enfermagem

52

T: 18

2

Formação e Desenvolvimento Pessoal e Profissional

52

T: 10; TP:8

2

Supervisão Clínica em Enfermagem: Práticas e
Estratégias de Supervisão

130

T: 28; TP: 15

5

Planeamento e Avaliação em Supervisão

78

T: 16; TP: 10

3

Supervisão e Processos Organizacionais em Saúde
Investigação em Enfermagem na área da Supervisão
Clínica

52

T: 18

2

78

T: 16; TP: 10

3

Sistemas de Informação em Enfermagem

52

T: 14; TP: 4

2

Técnicas de Comunicação e Dinamização de
Grupos/Gestão de Conflitos

52

T: 8; TP: 10

2

Marketing em Saúde

52

T: 10; TP:8

2

Prática em Supervisão Clínica

130

E: 43

5

780

264

30

TOTAIS

Calendarização

ECTS

Documentos para
candidatura

O curso tem a duração de sete meses e funcionará dois dias por semana: sextasfeiras das 16h00 às 22h00 e aos sábados das 9h00 às 18h00, quinzenalmente.
O período de estágio decorrerá de 2ª a 6ª feira num horário de acordo com as
actividades de supervisão clínica.
Candidaturas devem ser formalizadas mediante candidatura online.
- Taxa de Candidatura: 40€ (quarenta euros)
As candidaturas devem cumprir os termos previstos em Edital e serem formalizadas
mediante preenchimento de candidatura online.

Requisitos mínimos

Licenciatura em enfermagem

Vagas

30 vagas
Apenas se garante a abertura do curso se o número de matrículas for igual ou
superior a 15 (quinze)

Taxa e Propinas

- Taxa de Inscrição/Matrícula anual (inclui seguro escolar): 100€
- Propina do curso: 1.470€ (mil quatrocentos e setenta euros) podendo ser paga:
a) Em 8 mensalidades de 183,75€ (cento e oitenta e três euros e setenta e cinco
cêntimos ou
b) Com 10% de desconto, no valor total da propina, quando paga na sua totalidade,
no início do ano letivo ou
c) Com 5% de desconto, no valor total da propina, quando paga em duas prestações.

Informações

ESSNorteCVP , Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Fax: 256 661 439
E-mail: ingresso@essnortecvp.pt
www.essnortecvp.pt
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