Curso acreditado pela Ordem dos Enfermeiros para efeitos de Qualidade
Profissional e acesso à atribuição de Competência Acrescida.
Horário pós laboral.
Estágio integrado.

PÓS-GRADUAÇÃO
SUPERVISÃO CLÍNICA
PARA ENFERMEIROS
LISBOA
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Avenida de Ceuta, Edifício Urbiceuta, nº 1, 1300-125 Lisboa, Portugal

(+351) 213 616 790 (geral)
(+351) 211 361 271 (formação pós-graduada)

www.esscvp.eu

secretariaposgraduado@esscvp.eu

PLANO CURRICULAR E DOCENTES
Módulos

O exercício de Enfermagem em
Supervisão Clínica é determinante
para assegurar um suporte efetivo
e integral na relação supervisiva,
garantindo a qualidade no processo de
acompanhamento e desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais,
para a construção crítico-reflexiva e
consolidação da identidade profissional.
Desenvolver no profissional de
enfermagem competências e
estratégias de intervenção no
domínio da Supervisão Clínica
de estudantes e de enfermeiros.

Objetivo Especíﬁco

Horas de
Contacto

ECTS

Conceção da Prática
de Enfermagem

Compreender as conceções dos estudantes/profissionais
sobre as práticas de Enfermagem.

15

2

Ética e Deontologia
de Enfermagem

Desenvolver uma prática profissional ética e
deontológica, em Supervisão Clínica, agindo de acordo
com as normas legais, os princípios Éticos e a
Deontologia Profissional.

15

2

Formação e
Desenvolvimento
Pessoal e Profissional

Desenvolver um processo dinâmico, interpessoal e
formal de suporte, no decurso do acompanhamento
e desenvolvimento de competências profissionais do
supervisado com vista ao desenvolvimento pessoal e
profissional.

15

2

Conhecer as práticas e estratégias de supervisão
clínica que valorizem a relação pedagógica e a
condução de aprendizagens que promovam a
interligação da teoria à prática.

39

5

José Vilelas

Supervisão Clínica
em Enfermagem:
Práticas e Estratégias
de Supervisão

CUSTO

Do Planeamento à
Avaliação em Supervisão

Analisar os processos pedagógicos refletidos no
planeamento das estratégias de avaliação, no decurso
da aprendizagem dos estudantes e profissionais
nos vários contextos da prática.

31

3

Reconhecer a supervisão como um processo de
melhoria continua da qualidade com implicações
diretas nos processos organizacionais.

15

2

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Supervisão e
os Processos
Organizacionais
em Saúde

Min. 12
Max. 25

Investigação em
Enfermagem na Área
de Supervisão Clínica

Compreender a complexidade metodológica dos
diversos processos de investigação e a leitura crítica
da investigação produzida na área da supervisão clínica.

15

3

DESTINATÁRIOS

Componente Prática
em Supervisão Clínica

Mobilizar e implementar os conhecimentos
adquiridos, em contexto real de supervisão clínica.

85

11

230

30

CREDITAÇÃO, DURAÇÃO E HORÁRIO
30 ECTS | 230 horas de contacto | Estágio incluído
6 meses | 23 setembro 2019 a 27 março 2020
Frequência bisemanal (17-21h)

COORDENAÇÃO DO CURSO

1050 euros (6x175 euros)
100 euros de inscrição

Enfermeiros

Inscrições em: www.esscvp.eu

Total

