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Curso Supervisão Clínica (20ª edição) 
 

Código: 723 
                (Enfermagem) 

Coordenação ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH) 
 

Descrição/ 
Fundamentação 
 

A formação específica em Supervisão Clínica em Enfermagem surge para profissionais 
enfermeiros que trabalharam diretamente com as instituições de ensino superior e que 
acompanham os estágios clínicos dos estudantes, habilitando-os com estratégias e 
metodologias para o exercício. É também impulsionadora dos programas de acreditação 
de qualidade das unidades de saúde e que tenham normas associadas ao 
desenvolvimento profissional dos enfermeiros em parceria com outras entidades e 
instituições (hospitais, centros de saúde, clínicas, escolas superiores de enfermagem, 
entre outras).  
 
A formação decorre em ambiente presencial pois traz a coerência e a simplicidade na 
cada vez maior diversidade das interações das pessoas, nomeadamente os enfermeiros 
que detêm uma profissão de relação. Neste sentido enfatiza-se esta estratégia como 
forma de sublinhar a área da formação de adultos permitindo o ajustamento às 
necessidades e especificidades de cada formando num determinado momento e 
contexto. 

 Objetivos 
 

Este curso tem os seguintes objetivos: 
- Desenvolver competências de profissional reflexivo; 
- Desenvolver conhecimento na área da Supervisão Clinica em Enfermagem; 
- Desenvolver trabalho de parceria com as instituições de ensino; 
- Habilitar o enfermeiro para o disposto no Regulamento n.º 366/2018 de 14 de Junho da 
Ordem dos Enfermeiros (Regulamento da Competência Acrescida Diferenciada e 
Avançada em Supervisão Clínica). 
 

Destinatários 
 

Licenciados em Enfermagem. 
 

Duração 
 

40 horas (presenciais)  
 

ECTS 5 ECTS (crédito) 
 

Metodologia e 
Avaliação 

Alicerçado num paradigma construtivista, as metodologias são, para além da 
apresentação sumária de conceitos, a discussão e reflexão sobre casos práticos de 
Supervisão Clinica em Enfermagem e, na mesma linha concetual, a avaliação é por 
proposta de teste e reflexão final. 
 

Docentes       CUSTÓDIO SÉRGIO CUNHA SOARES 
    Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 
    Pós Graduação Avançada em Cuidados Paliativos 
    Pós Graduação em Supervisão de Ensinos Clínicos 
    Mestre em Didática e Formação – Ramo Supervisão 
    Doutorando em Didática e Formação – Ramo Supervisão  
   Título de Especialista do Ensino Superior Politécnico 
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 Plano de 
Estudos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS 
 

Horas 
Contacto  

(presenciais) 

Trabalho 
Autónomo Horas 

Totais ECTS 

1. A formação clínica e a ética 
2. Construção do conhecimento 

num novo paradigma 
3. Supervisão Clínica 
4. Estratégias supervisivas: 

Planeamento, Reflexão, 
Observação, Comunicação e 
Avaliação 

5. Informação e investigação 
6. Gestão e Qualidade 

(Empreendorismo e Marketing) 

 
 
 

40 

 
 
 

90 

 
 
 

130 

 
 
 

5 

 
Calendarização 
 

O curso tem a duração de 10 dias: Sexta 17h00 - 21h00  
                                                         Sábados 9h00 - 13h00  
 
 

Datas: 12, 13, 26, 27 abril e 03, 04, 10, 11, 17 e 18 de maio 2019 
 

Inscrição 
 

As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt. 
  
 

Documentos 
para 
Inscrição 
 

Para formalização da inscrição deve enviar: 
Comprovativo de transferência do valor da inscrição para: formacao@essnortecvp.pt     
 
- Comprovativo de transferência, NIB: 0045 3090 40194248107 07, no valor da inscrição. 
 

Requisitos 
mínimos 

Licenciatura em Enfermagem. 
 

Vagas 20 vagas 
 

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

Valor da 
formação 

- Inscrição: 10€ (pago a quando da realização da inscrição) 
- Propina do curso: 245€ (pago no 1º dia do curso)  

Informações 
 

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis 
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565  

E-mail:   formacao@essnortecvp.pt    |  www.essnortecvp.pt 
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