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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório visa apresentar os desenvolvimentos formativos no âmbito do Curso de Mestrado em Enfer-

magem de Saúde Materna e Obstetrícia (CMESMO), da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo (ESS-IPVC), aprovado pelo Despacho n.º 345/2012 em Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 

11 de janeiro de 2012. 

Assim este documento tem como objetivo uma apreciação crítica e reflexiva do percurso formativo subjacente ao 

1º ano do I CMESMO, que integra a estrutura do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre (art.º 20 do De-

creto- Lei 74/2006 de 24 de março) em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia que decorreu no 1º e 2º 

Semestre do ano letivo 2012/2013, num total de 60 ECTS.  

Em termos de estrutura, centra-se na especificidade do ciclo de estudos, na organização interna e mecanismos de 

qualidade, nos recursos materiais, nas parcerias, no pessoal docente, não docente e nos estudantes, no processo 

de formação, nos resultados académicos, na análise SWOT inerente ao ciclo de estudos e nas propostas de 

ações de melhoria.  
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2. CICLO DE ESTUDOS 

2.1. Caracterização do Ciclo de Estudo 

2.1.1. Designação do Ciclo de Estudos: 

Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia (Consórcio IPVC, UTAD,IPB) 

2.1.2. Publicação do Plano de estudos em DR: 

Despacho n.º 345/2012 em Diário da República, 2.ª série, N.º 8 de11 de janeiro de 2012.   

2.1.3. Área científica predominante do ciclo de estudos: 

Enfermagem 

2.1.4. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de 

março: 

723 

2.1.5. Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de 

março:  

345 

2.1.6. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 

120 ECTS 

2.1.7. Duração do ciclo de estudos (alínea c) do art.º 3 DL-74/2006): 

2 Anos (4 Semestres) 

2.1.8. Número de vagas aprovado no último ano letivo: 

20 vagas para o contingente geral e 10vagas para o contingente especial1 

2.1.9. Condições de acesso e ingresso:   

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre os profissionais de saúde 

que satisfaçam as condições expressas no art.º 17º da Lei 74/2006, 24 de Março: 

a) Titulares do grau de licenciatura ou equivalente legal; 

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos or-

ganizados de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; 

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos 

do grau de licenciado pelo Conselho Científico; 

                                                           
1 Destinadas a enfermeiros detentores do título de especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia. 
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d) Detentores de um currículo académico, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando ca-

pacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico; 

O reconhecimento a que se referem as alíneas b), c) e d)  tem como efeito apenas o acesso a estes ciclos de 

estudos conducentes ao grau de mestre e não confere ao seu titular a equivalência ao grau de licenciado ou re-

conhecimento desse grau. 

 

2.1.10. Regime de funcionamento: 

Pós-laboral  

 

2.1.11. Docente Responsável pela Coordenação do Ciclo de Estudos:  

Teresa Isaltina Gomes Correia (Consórcio) 

Ilda Maria Barbosa Lima (ESS) 

 

2.1.12. Objetivos definidos para o ciclo de estudos:  

No CMESMO, no 1º ano, contribui-se os seguintes objetivos previamente estabelecidos: 

 Contribuir para a construção de um profissional capaz de promover lideranças fortes e motivadoras e 

ajustadas aos desafios que se colocam aos cuidados de enfermagem especializados em saúde materna 

e obstetrícia e às organizações; 

 Consolidar a participação dos profissionais de enfermagem especializados em saúde materna e obstetrí-

cia, na consecução de ganhos em saúde da população decorrente das necessidades em cuidados de en-

fermagem especializados, das novas problemáticas de saúde e das mudanças demográficas, sociais e 

epidemiológicas; 

 Contribuir para a prossecução dos objetivos da formação especializada, com vista ao desenvolvimento 

do empreendedorismo e da capacidade competitiva no sector da saúde pública ou privada; 

 Incentivar a produção, a apropriação e disseminação do conhecimento, através da realização de traba-

lhos académicos e dissertações de mestrado. 

 

2.1.13. Coerência dos objetivos definidos com a missão e estratégia da instituição 

O IPVC é uma instituição pública de ensino superior (ES) que produz, difunde e transfere conhecimento e cultura, 

promove a formação integral dos cidadãos e a aprendizagem ao longo da vida, numa atitude de permanente ino-

vação, qualidade e espírito empreendedor, centrado no desenvolvimento regional, do país e na internacionaliza-

ção, em convergência com o espaço europeu do Ensino Superior.  

Valoriza e promove a liberdade, a responsabilidade e a cidadania, o espírito crítico e de pertença, a solidariedade, 

a inclusão, a cooperação e a multiculturalidade.  

Identifica, em cada momento, as partes interessadas – agentes científicos, culturais, sociais e económicos, da 

região, do país ou estrangeiros – e com elas promove as parcerias consideradas necessárias para uma ação 

eficaz e de sucesso. A criação de sinergias pela ação concertada das comunidades interna (estudante, funcioná-
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rios e professores) e externa, em particular, autarquias, serviços e empresas, constituiram a atitude-marca da 

instituição. 

Dispõe de um modelo organizacional convergente para um projeto único e plural, servido por um sistema de dire-

ção estratégica ágil, capaz de distribuir eficientemente os recursos e orientado para os seus objetivos estratégi-

cos. Dispõe, ainda, de serviços organizados que servem, transversalmente, toda a instituição.  

Dispõe de uma oferta formativa diversificada, transversal às suas Escolas e que assegura a formação integral das 

pessoas, fomentadora do sucesso, da autoaprendizagem e da capacidade de empreender. Usa métodos e pro-

cessos de ensino/aprendizagem inovadores, atrativos, suportados em novas tecnologias e um ambiente académi-

co estimulante. Desenvolve os seus processos formativos com grande proximidade ao tecido social e económico 

visando a aproximação dos estudantes ao seu papel social futuro e à realidade do mundo empresarial e do traba-

lho.  

É de realçar que as Escolas do consórcio, há longos anos, promovem a qualificação de alto nível dos portugue-

ses, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos 

seus estudantes, num quadro de referência internacional, sendo que, no domínio das ciências da enfermagem, 

essa qualificação é, nas regiões do Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro, um objetivo essencial para a conse-

cução de ganhos em saúde, melhoria da qualidade de vida da população e implicitamente o desenvolvimento 

sustentado das regiões. Deste modo, numa resposta adequada e ajustada às necessidades específicas em cui-

dados de enfermagem surge o 2º ciclo de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia. A formação ao longo da 

vida está subjacente e este CE, uma vez que dá continuidade à formação Pós Graduada de enfermeiros de cui-

dados gerais, e aos detentores de título de especialista a possibilidade da continuidade de estudos para a obten-

ção do grau de Mestre (vagas do contingente especial) 

As parcerias com instituições diversas e de referência, nacionais ou internacionais, com uma opção clara pela 

cooperação com os países de língua oficial portuguesa, serão instrumentos privilegiados. A nível da região do 

Minho e área metropolitana do Porto estabeleceram-se parcerias com as instituições prestadoras de cuidados de 

saúde primários e hospitalares. 

O novo regime jurídico do ensino superior foi a oportunidade para levar a cabo esta parceria assente num moder-

no e flexível modelo organizacional, que irá permitir ganhar dimensão e racionalizar recursos. 

O caminho constrói-se através de uma oferta formativa dinâmica e assertiva, orientada pelo Espaço Europeu de 

Educação Superior e alimentada por uma investigação de linhas prioritariamente dirigidas à resolução dos pro-

blemas das pessoas, dos serviços e das empresas e, que alimente, concomitantemente um elevado nível de pres-

tação de serviços de alto valor acrescentado, por valorização económica do conhecimento. 

A proximidade de Espanha e o desenho do CE permitiu que estudantes deste país integrassem este processo de 

formação. 
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 Assim, os objetivos do ciclo de estudos encontram-se em congruência com a missão e objetivos da instituição, 

promovendo o desenvolvimento em saúde a nível regional. Importa ainda realçar que os objetivos operacionais se 

encontram monitorizados através do Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ). 

 

2.1.14. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos: 

A apresentação do Ciclo de Estudos, seus objetivos, duração, perfil e saídas profissionais, assim como plano 

curricular e condições de acesso estão explicitamente descritos no portal do IPVC (www.ipvc.pt), na ligação asso-

ciada ao mesmo. No início de cada ano letivo são dinamizadas reuniões com os docentes e estudantes envolvi-

dos no ciclo de estudos para a divulgação dos objetivos gerais e funcionamento. Na primeira aula de cada Unida-

de Curricular (UC) é efetuada a apresentação dos objetivos específicos dessa UC, programa e metodologias de 

avaliação. Esta informação também é disponibilizada através da plataforma de e-learning do IPVC 

(http://elearning.ipvc.pt). 

 Ao longo do percurso formativo realizaram-se reuniões entre os elementos da Comissão do Curso (CC), com os 

estudantes e com docentes colaboradores, onde este assunto é retomado em articulação com a aprecia-

ção/avaliação dos desenvolvimentos formativos.  

Para além disto, foram amplamente divulgados no processo de articulação com as instituições/profissionais e 

acompanhamento dos estudantes, que tem vindo a ser feito nos diferentes contextos da prática formativa (está-

gios) e difusão dos mesmos na comunidade, dando conta do perfil de conhecimentos e competências do enfer-

meiro especialista em saúde materna e obstetrícia.   

 

2.2. Estrutura Curricular 

2.2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em 

que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável): 

Não aplicável 

2.2.2. Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau 

As áreas científicas e os créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau encontram-se descritos no qua-

dro n.º1 

Quadro n.º 1 Áreas Científicas e Créditos do Curso Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia 

Área Científica (AC) Sigla Créditos Obrigatórios Créditos Opcionais 

Enfermagem ENF 110 0 

Ciências Sociais e do Comportamento CSC 3 0 

Gestão e Administração GA 4 0 

Saude SAU 3 0 

http://www.ipvc.pt/
http://elearning.ipvc.pt/
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2.2.3. Plano de Estudos 

O plano de estudos foi aprovado pelo Despacho nº 345/2012 e publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 8 de 

11 de janeiro de 2012 e integra 120 ECTS, estando organizado em 2 anos. No 1º ano, o 1º semestre envolve seis 

(6) unidades curriculares (Quadro n.º 2) e o 2º semestre três (3) unidades curriculares (Quadro n.º 3). O 2º ano é 

constituído por duas (2) unidades curriculares (Quadro n.º 4) 

Quadro n.º 2 Plano de Estudos do 1º ano - 1º Semestre Curricular 

 

Quadro n.º 3 Plano de Estudos do 1º ano - 2º Semestre Curricular 

 

Unidades Curriculares AC Tipo Horas de Contacto ECTS 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II ENF S2 324 12 

Psicossociologia da Maternidade CSC S2 81 3 

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I ENF S2 405 15 

 

 
Quadro n.º 4 Plano de Estudos do 2º Ano Curricular 

Unidades Curriculares AC Tipo Horas de Contacto ECTS 

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II ENF A 486 18 

Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio de Natureza Profissional * ENF A 1134 42 

(*) Dissertação de natureza científica ou trabalho de projeto originais e especialmente realizados para este fim ou estágio de natureza profissional objeto 
de relatório final. 

 
 
 

2.2.4. Estágios e períodos de formação em serviço: 

No 1º ano, 2º semestre do curso desenvolve-se um estágio, especificamente a unidade curricular Estágio de 

Enfermagem em Saúde Materna e Obstetrícia I, realizado em contexto de Cuidados de Saúde Primários e Cui-

dados de Saúde Hospitalares. Constituiu-se como um espaço-tempo de excelência para proporcionar a mobiliza-

ção, integração, transferência, aplicação e desenvolvimento de conhecimentos das diferentes unidades curricula-

res teóricas e teóricas/práticas, para a fundamentação das práticas em enfermagem de saúde materna e obstetrí-

Unidades Curriculares AC Tipo 
Horas de Contac-

to 
ECTS 

Enfermagem Avançada ENF S1 108 4 

Gestão em Saúde GA S1 108 4 

Supervisão Clínica ENF S1 108 4 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I ENF S1 270 10 

Ética e Direito em Saúde Sexual e Reprodutiva SAU S1 81 3 

Metodologias de Investigação ENF S1 135 5 
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cia e para a construção progressiva do perfil profissional deste enfermeiro especialista, caracterizado pela exigên-

cia técnica, científica e humana, colocada nos processos de tomada de decisão nas diferentes situações da práti-

ca clínica, em cuidados de saúde primários e em cuidados de saúde hospitalares, onde prevalece a promoção e 

educação para a saúde, a prevenção do risco e o tratamento em Saúde Sexual e Reprodutiva. Permitiu aos estu-

dantes aprenderem a prestar cuidados de enfermagem especializados à mulher/homem, família e comunidade, ao 

longo do ciclo vital, com destaque para as populações e grupos vulneráveis, recorrendo a intervenções específi-

cas da área da saúde sexual e reprodutiva, quer enquanto intervenções autónomas quer enquanto intervenções 

interdependentes, aos 3 níveis de prevenção e sustentados na metodologia científica do trabalho. 

Os pressupostos inerentes ao desenvolvimento deste estágio articularam-se com os Padrões de Qualidade, com 

as Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e com as Competências Específicas do Enfermeiro Especi-

alista em Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica, da Ordem dos Enfermeiros (OE). 

 

2.2.4.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço 

O 1º ano do CMESMO contempla o Estágio de Enfermagem em Saúde Materna e Obstetrícia I que decorre em 

unidades/serviços de saúde em contexto da prática de cuidados de enfermagem hospitalares em serviços de 

Ginecologia e de Gravidez de Risco, e em Cuidados de Saúde Primários em contexto de cuidados de enferma-

gem no domínio do Planeamento Familiar, Pré concecional e Vigilância Pré natal.  

A distribuição dos estudantes por locais de estágio decorreu das opções e interesses dos mesmos em função do 

seu projeto pessoal, académico e profissional e das condições existentes, que se apresenta no quadro nº5 

 

 

Quadro n.º 5 Mapa de Distribuição de Estágio e nº de Estudantes  

 

 

 

 

Instituição Acolhedora N.º de Estágios  

Unidade Local de Saúde do Alto Minho  1 

USF Santa Clara - ACES Porto V – Póvoa do Varzim/Vila do Conde 1 

ARS Norte - ACES Cávado III - Barcelos/Esposende 2 

Centro Hospitalar Alto Ave 1 

Total - 4 Total de estagiários -15 
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3. ORGANIZAÇÃO INTERNA E MECANISMOS DA QUALIDADE 

 

3.1. Estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo 

 

A aprovação da criação dos Ciclos de Estudo (CE) é da competência do Presidente, com parecer da Direção da 

UO, Conselho Pedagógico (CP),do Conselho Académico e do Conselho Técnico-Científico (CTC).O Coordenador 

de Curso (CC),em colaboração com a Comissão de Curso, elabora o relatório anual da CE, que é apreciado pela 

Direção e pelo CP da Escola. Este relatório pode conter propostas de alteração ou ações de melhoria do CE, 

sujeitas a aprovação pelos órgãos competentes. As propostas de revisão ao plano de estudos são apresentadas 

pelo CC e submetidas ao CTC, com parecer da Direção e do CP e validação final do Presidente do IPVC. O CC 

articula com os responsáveis das UC’s a atualização dos programas, que são aprovados pela Comissão Mista 

Cientifico-Pedagógica e com conhecimento do CTC. Anualmente, os coordenadores de curso identificam as ne-

cessidades de serviço docente do curso. Com base nessa informação, as áreas científicas, através dos seus 

grupos disciplinares, propõem contratação, renovação de contratos e distribuição de serviço docente aos diretores 

das UO’s que enviam à respetiva comissão técnico-científica para aprovação em CTC e homologação pela Presi-

dência.  

O Ciclo de Estudos conducentes ao grau de mestre em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia da ESS-

IPVC, cujo registo efetuado na Direção Geral do Ensino Superior com o nº R/A-Cr 57/2011, foi alvo de acreditação 

prévia pela A3ES. 

Em termos de processo formativo, têm vindo a ser desenvolvidos esforços no sentido de adotarmos a globalidade 

dos procedimentos do SGGQ. Ao momento, está assegurada a utilização e execução de todo o processo FOR, no 

âmbito do SGGQ.  

Importa realçar que os programas das unidades curriculares constam do registo na A3ES e foram alvo de análise 

e emissão de parecer da Comissão de Curso, aprovados pela Comissão Mista Científico - Pedagógica e, posteri-

ormente, enviados para parecer do Conselho Técnico-Científico da ESS.  

Identificadas as necessidades de recursos humanos pela CC foi efetuada a DSD pelos Grupos Disciplina-

res/Áreas Científicas que foi posteriormente aprovada em CTC. No âmbito do consórcio houve mobilidade de 

docentes com intervenção na lecionação nas UC’s de investigação, Gestão em Saúde.  

É de salientar que nas unidades curriculares teóricas colaboraram especialistas da área da prática clínica.   

 

3.2. Participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 

A participação de docentes e estudantes na tomada de decisão foi assegurada, nos termos dos Estatutos do IPVC 

(Despacho Normativo nº 7/2009, de 6 de fevereiro, DR 2ª Série, nº 26) e da Escola (Despacho n.º 4323/2011, de 8 

de Março, DR, 2.ª série, n.º 47) e no regulamento específico de funcionamento do Curso. No quadro deste curso, 

a participação dos docentes é assegurada pela sua intervenção no Conselho Geral, Conselho Técnico-Científico, 

Conselho Académico, Conselho Pedagógico, Coordenações de Curso, interação nas Áreas Científicas (AC) e 
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Grupos Disciplinares (GD) e na Comissão Mista Científico-Pedagógica do Curso. Além disso, essa participação é 

ainda promovida em reuniões periódicas de docentes, participação em inquéritos de avaliação do funcionamento 

do IPVC, intervenção em processos pedagógicos e académicos chave, como a preparação de materiais pedagó-

gicos, análise de pedidos de creditação de competências, júris de provas, etc. 

A participação dos estudantes é assegurada através da sua representação no Conselho Geral, Conselho Acadé-

mico, Conselho Pedagógico, Comissão de Curso, Associações e Federação de Estudantes, e as suas opinoões 

são recolhidas através dos Inquéritos de avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino, das Bibliotecas e dos 

Serviços de Acão Social, entre outras. 

Destaca-se, ainda, a discussão e análise efetuada ao longo do ano, nas reuniões com os estudantes e Comissão 

de Curso, sobre aspetos inerentes à organização e desenvolvimento do curso, que permitiram operar mudanças 

pedagógicas e organizacionais, algumas das quais foram ponderadas e pela sua natureza serão integradas no(s) 

próximo(s) curso(s). Neste domínio inscrevem-se, ainda, as reuniões dinamizadas com os diferentes órgãos e 

com os coordenadores dos outros cursos de Mestrado em funcionamento na ESS.  

É de salientar que se trata de um curso em regime pós-laboral e no qual doze estudantes usufruem do estatuto de 

trabalhador estudante, tendo-se verificado, em alguns momentos, diminuição da assiduidade que os estudantes 

justificaram, referindo incompatibilidade na conciliação do horário profissional e com o do curso. No entanto, esta 

situação não condicionou o processo formativo sendo que para isso os docentes tiveram necessidade de desen-

volver outras estratégias adaptadas à situação.  

3.3. Estrutura e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos 

O IPVC tem implementado um Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ), certificado desde 2009 

no âmbito da ISO 9001 por entidade acreditada pelo IPAC e certificado pela A3ES desde janeiro de 

2013. O sistema está organizado em processos e orientado para a melhoria da qualidade do ensino e demais 

atividades de gestão e de suporte. O SGGQ, coordenado pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), gera 

informação para definir medidas de melhoria contínua dos ciclos de estudos e procura o comprometimento de 

todos os atores neste processo. O GAQ apoia as Coordenações de Curso nos mecanismos de Garantia da Quali-

dade, em cooperação com órgãos e serviços que intervém nas atividades administrativas, científicas e pedagógi-

cas. Anualmente, é implementado um Programa de Auditorias, permitindo definir causas de ocorrências e ações 

corretivas. São elaborados Relatórios Anuais das UC’s e de Curso que permitem, juntamente com os Relatórios 

das auditorias, Relatórios de Auscultação às partes interessadas e com os resultados dos indicadores de desem-

penho dos processos relacionados com o ensino e aprendizagem, efetuar uma análise do grau de cumprimento 

dos objetivos e definir ações de melhoria para o ciclo de estudo. 

 

3.4. Recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 

O GAQ tem implementado procedimentos de auscultação para avaliar o grau de satisfação das partes interessa-

das incluindo a realização de inquéritos e monitorização de sugestões e reclamações e estudos de follow-up, 
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feitos a antigos estudantes, parceiros e instituições empregadoras. Destaca-se o inquérito de avaliação da satisfa-

ção da qualidade de Ensino elaborado semestralmente aos estudantes, que inclui uma componente de avaliação 

da escola, dos docente e das UC’s e do ciclo de estudos no seu todo. É continuamente monitorizada informação 

relativa a candidaturas e colocações, caracterização dos estudantes, sucesso, abandono e empregabilidade para 

o ciclo de estudos, que juntamente com os relatórios resultantes das auditorias internas e dos processos de aus-

cultação e avaliação da satisfação, são usados para a avaliação periódica do ciclo de estudos e reportados no 

Relatório anual de Curso. Com base nos resultados, são definidas ações de melhoria. 

Da avaliação efetuada pelos regentes nos relatórios das UC’s e das reuniões com a Comissão de Curso e estu-

dantes resulta uma avaliação global bastante positiva da qual se destacam os seguintes aspetos: a pertinência e 

adequação dos conteúdos teóricos lecionados; a qualidade dos contextos de estágio e da orientação pedagógica 

e tutorial no desenvolvimento de todas as unidades curriculares.    

Os Inquéritos de Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino online constituem outra das estratégias de 

participação na tomada de decisão, tendo-se verificado muito fraca adesão por parte dos alunos deste curso. Por 

ter sido três os respondentes não se procedeu ao tratamento exaustivo da informação. 

 

3.5. Avaliação do desempenho dos docentes e medidas para a sua permanente atualização 

O IPVC considera que o potencial das pessoas pode ser melhor usado através da partilha de valores e de uma 

cultura de confiança e de responsabilização, que encoraje o envolvimento de todos. Baseado numa gestão e 

partilha de conhecimentos, dentro de uma cultura de aprendizagem contínua, inovação e melhoria, procura-se: 

transmitir a importância da contribuição de cada um; identificar fatores que constituem obstáculo ao trabalho; 

aceitação das responsabilidades; avaliar o seu desempenho, em função de objetivos e metas; estimular o reforço 

das suas competências, conhecimentos e experiência e sua partilha; a discussão aberta de problemas e questões 

relevantes.  

O Regulamento do Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do IPVC, está implementado e 

define os mecanismos para a identificação dos objetivos do desempenho docente para cada período de avaliação, 

explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis, ao mesmo tempo que traça um quadro de referência 

claro para a valorização das atividades dos docentes e estabelece, ainda, as regras para alteração do posiciona-

mento remuneratório de acordo com os artigos 35º-A e 35º-C do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do 

Ensino Superior Politécnico (ECPDESP). As medidas para a atualização do corpo docente não poderão ser vistas, 

no momento atual, afastadas da obrigação legal das instituições de ensino superior criarem condições aos seus 

docentes para fazerem ou concluírem a sua formação avançada, como condição básica da sustentabilidade do 

próprio subsistema, da própria instituição e do acesso à carreira por parte dos docentes. Até ao final de 2011, o 

programa PROTEC até 2001, destinado à formação avançada dos docentes do ensino superior politécnico, o 

apoio prestado pela ADISPOR, através da contratualização de vagas para doutoramento, com várias universida-

des nacionais e europeias e o empenhamento da ESS na flexibilidade de horário aos docentes que não eram 

abrangidos pelos referidos programas, permitiu um impulso na formação avançada dos docentes desta Escola. 
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Além da formação avançada o IPVC têm mantido uma atitude de incentivo e ajuda à atualização permanente do 

corpo docente, quer através de formação organizada internamente, quer por apoio à participação em formação 

externa quer, ainda, pela concessão do estatuto de bolseiro. Por seu lado, a Escola procura também contribuir 

para a formação dos docentes, proporcionando algumas condições, nomeadamente, no que se refere à flexibili-

dade do horário. A própria existência do SGGQ-IPVC, em que, no âmbito do Processo de gestão dos Recursos 

Humanos, se diagnosticam as necessidades formativas e se elaboram Planos anuais de Formação, apoia a políti-

ca de formação da instituição. A instituição assume que a qualidade do ensino e aprendizagem, de investigação e 

de prestação de serviços se baseia nas qualificações e competências dos seus docentes e funcionários. De referir 

ainda, nesta política de Melhoria da Qualidade, a realização periódica dos inquéritos de satisfação dos colabora-

dores do IPVC. Através do RJIES e dos Estatutos, todas estas informações são debatidas a nível das direções 

das UO’s, das áreas científicas, do Conselho de Gestão alargado, dos Conselhos Técnico-Científico, Académico e 

Pedagógico e das Comissões de Curso. 

A avaliação de desempenho dos docentes está em fase de implementação, não havendo por isso resultados da 

mesma. Os resultados da avaliação a partir do IASQE, ainda não é significativo o número de respostas. 

 

3.6. Utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos 

Os relatórios de Curso são analisados em Conselho Pedagógico e são divulgados à comunidade através do portal 

do IPVC. As ações de melhoria propostas são submetidas à Direção da Escola e à Comissão Mista Científico-

Pedagógica, no âmbito das suas competências. As ações são planeadas entre a Coordenação de Curso e a Dire-

ção ou a Comissão Mista Científico-Pedagógica, definidos responsáveis e prazos de implementação. O acompa-

nhamento e a análise da eficácia das ações implementadas para a melhoria do CMESMO são da responsabilida-

de da CC que reporta à Direção ou à Comissão Mista Científico-Pedagógica, e regista no relatório de Curso se-

guinte. O seguimento das ocorrências detetadas em auditorias, acompanhamento de sugestões e reclamações e 

avaliação da eficácia das ações corretivas é da responsabilidade do GAQ, que também monitoriza os indicadores 

desempenho dos processos e dos objetivos gerais da Qualidade do SGGQ, definidos anualmente, e reporta nos 

Balanços da Qualidade para Revisão do Sistema. 

Os resultados da avaliação têm sido mobilizados em diversos domínios e contextos no sentido de promover e 

fortalecer a articulação entre os vários órgãos e serviços, nomeadamente entre a coordenação, os serviços aca-

démicos, outros cursos de mestrado em enfermagem e escolas do consórcio.  

 

3.7. Outras vias de avaliação/acreditação:  

O SGGQ do IPVC está certificado pela Norma Internacional ISO 9001, desde Janeiro de 2009, tendo sido sujeito 

a uma auditoria pela A3ES em Maio de 2012. 

O ciclo de estudos foi objeto de Acreditação prévia por parte da A3ES, conforme Processo NCE/10/02256. 

 

 



Relatório Anual do Curso Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia 

 

  
Pág. 18  

 
  

 

 

 

4. RECURSOS MATERIAIS  

Para além da listagem que consta do PAPNCE, não há nada a referir em termos de atualização de novos espa-

ços, havendo, contudo, a registar a aquisição de novos equipamentos, como se pode constatar nos quadros se-

guintes. 

 

4.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis  

 

Quadro n.º 6 Recursos Materiais – Áreas disponíveis 

Recursos Materiais – Novas Áreas Disponíveis 

Tipo de Espaço Área (m2) 

Nada a referir Nada a referir 

 

 

O novo Complexo Pedagógico entra em funcionamento em setembro de 2013. 

 

4.2. Recursos Materiais – Equipamentos 

 

Quadro n.º 7 Recursos Materiais – Equipamentos 

Recursos Materiais – Novos Equipamentos 

Tipo de Equipamento  Número 

Modelo transversal da pelve feminina  1 

Modelo transversal de ovário e útero  1 

Modelo do canal do parto  1 

Pélvis com ligamentos, nervos e músculos  1 

Pélvis  1 

Simulador autoexame da mama  1 

Simulador de exame cervical e parto  1 

Simulador de parto  1 

Módulo dos estágios de trabalho de parto  1 

Simulador de sutura de episiotomia, 3 peças  1 

Modelo de processo de nascimento  2 

Torso para Nascimento  1 

Monitorização do Feto e Progresso do Trabalho de Parto  1 

Simulador autoexame da mama  1 
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Modelo simulador com órgãos internos/órgãos sexuais f/m móveis  1 

Marquesa Ginecológica  1 

Monitor de tensão arterial  1 

Bebé lactante masculino  1 

Bebé lactante com cordão umbilical  1 

Braçadeira para monitor de tensão arterial (tamanho recém nascido)  1 

Esfignomanómetros aneróides e digitais  2 
 

 

 

4.3. Recursos financeiros  

 

Em 2011, ano civil, a execução orçamental da ESS-IPVC foi de 2.129.780,50 euros, com base na despesa paga. 

O orçamento inicial relativo a 2012 atribuído à ESS foi de 1.787.625 euro 

O IPVC atribui uma dotação orçamental à Escola em termos globais e não por curso, e tendo por base o ano 

económico. 
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5. PARCERIAS 

5.1. Parcerias interinstitucionais e nacionais no Ciclo de Estudos 

As parcerias estabelecidas durante o 1º ano do CMESMO resultaram da articulação com instituições prestadoras 

de cuidados que constituíram os contextos formativos privilegiados circunscritos á região do Minho e área metro-

politana do Porto. Estas parcerias constituíram-se uma mais-valia para o processo de ensino/aprendizagem dos 

estudantes e para o desenvolvimento de uma cultura de partilha de saberes e experiências fundamental ao de-

senvolvimento da profissão de enfermagem. 

O CMESMO resulta de uma parceria entre instituições de formação de enfermeiros e outros profissionais de saú-

de da zona Norte, nomeadamente, a ESS - IPVC, ESS-IPB e ESEVR- UTAD, tendo existido a mobilidade de do-

centes das referidas escolas, em algumas UC’s dando oportunidade à rentabilização de recursos, à partilha do 

conhecimento e ao contacto com outras realidades.   

  

5.2. Promoção da cooperação internacional  

O IPVC tem definido os procedimentos, para a cooperação em projetos I&D, com apoio da OTIC, cooperação em 

mobilidade, com coordenação pelo GMCI e para cooperação em projetos de ensino, coordenado pelas direções 

da Escola e Presidência. A identificação de oportunidades para estabelecimento de parcerias para Mobilidade, 

I&D e Cooperação pode ser desencadeado pelos órgãos dirigentes do IPVC e das Escolas, por Coordenadores 

de Curso, Áreas Científicas, Docentes, Investigadores ou por qualquer colaborador do IPVC. Os contactos iniciais 

poderão ser realizados pelos preponentes ou pelo GMCI, que dará conhecimento desta intenção à Presidência do 

IPVC. O estabelecimento de parcerias para mobilidade poderá ser com base em acordos bilaterais entre institui-

ções europeias detentoras da Carta Universitária Erasmus (EUC) ou através de acordos com Consórcios de Paí-

ses Terceiros e/ou do Espaço Europeu. 

Nos termos expostos, a CC do CMESMO em articulação com a Gestora do Processo Cooperação Internacional 

da ESS, encetou medidas de promoção à cooperação internacional com vista aos estudantes terem oportunidade 

de realizar estágios noutras realidades estrangeiras (Programas de Mobilidade Internacional – Erasmus), median-

te as necessidades/interesses manifestados por estudantes. 

  

5.3. Relacionamento do ciclo de estudos com as entidades externas 

O relacionamento com as entidades externas, no âmbito do ciclo de estudos, residiu, sobretudo, no âmbito do 

estágio de saúde materna e obstetrícia I, revelando-se sempre de forma positiva e de grande disponibilidade. 

Realça-se o envolvimento dos estudantes, em contexto de estágio, na operacionalização de projetos individuais 

e/ou institucional nas unidades de saúde/internamento/comunidade para a eficácia dos mesmos. 
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Salienta-se, ainda, que estes projetos, contribuíram para a melhoria da prática dos cuidados, no âmbito da presta-

ção de cuidados à mulher/homem/família e comunidade, nos diferentes settings, bem como para o desenvolvi-

mento de competências dos estudantes. Esta perspetiva é particularmente relevante para as instituições, na me-

dida em que a maioria das organizações onde os trabalhos foram desenvolvidos são, simultaneamente, entidades 

empregadoras e de formação destes estudantes, conferindo potencialidades acrescidas de continuidade desses 

mesmos projetos, mesmo após finalização do curso. Nesta lógica, promoveu-se a relação teoria-prática, contribu-

indo-se para o desenvolvimento sustentado das organizações de saúde, maioritariamente, situadas na área de 

influência da ESS e do IPVC. 
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6. PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

   

6.1. Pessoal Docente 

As medidas para a atualização do corpo docente não poderão ser vistas, no momento atual, afastadas da obriga-

ção legal das instituições de ensino superior criarem condições aos seus docentes para fazerem ou concluírem a 

sua formação avançada, como condição básica da sustentabilidade do próprio subsistema, da própria instituição e 

do tão desejado acesso à carreira. O programa PROTEC (em vigor até 2011) destinado à formação avançada dos 

docentes do ensino superior politécnico, e o apoio prestado pela ADISPOR, através da contratualização de vagas 

para doutoramento, com várias universidades nacionais e europeias, tem como objetivo, a qualificação do maior 

número de docentes num curto espaço de tempo, de forma a responder às necessidades e exigências colocadas 

às instituições. 

Para além do apoio à formação avançada, a Instituição tem procurado incentivar e ajudar na atualização perma-

nente do corpo docente, quer através de formação organizada na própria Instituição, quer no apoio à realização 

de formação no seu exterior, através da utilização de recursos da Instituição, como por exemplo, as viaturas da 

Escola, ou ainda, pela concessão do estatuto de equiparado a bolseiro ou pela flexibilização de horário. 

O próprio Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade, no processo Recursos Humanos, prevê a realização 

anual de um diagnóstico de necessidades formativas com vista à programação de ações para colmatar essas 

mesmas necessidades. Os aspetos focados revelam a aposta que o IPVC tem feito em termos da qualificação do 

pessoal docente e não docente. 

 

6.1.1. Distribuição de Serviço Docente 

Na DSD para a lecionação das UC’s teóricas foi tido em consideração, para além dos docentes que constam no 

PE do curso, os docentes desta escola com um percurso de ministração de ensino de pós graduação na área e 

peritos/conferencistas externos que pelo seu currículo e percurso profissional pudessem contribuir para a forma-

ção dos estudantes. Importa referir que grande parte da lecionação das UC’s Enfermagem Avançada, Supervisão 

Clínica, Gestão em Saúde, Ética e Direito em Saúde Sexual e Reprodutiva, Metodologias de Investigação e En-

fermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II foi da responsabilidade de docentes da ESS, sob a supervisão da 

docente regente que consta no PE. Os conferencistas tiveram uma participação pontual em sessões letivas ou em 

seminários. 

 
No sentido de tornar mais percetível as especificidades da informação relativa à distribuição de serviço docente  

(DSD) no curso, remete-se o mapa para anexo (Anexo I). 
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6.1.2. Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral: 

19 

 

6.1.3. Percentagem de docentes do ciclo de estudos a tempo integral: 

58% 

6.1.4. Número de docentes do ciclo de estudo a tempo integral, com ligação à Instituição há mais de 3 

anos:  

17 

6.1.5. Percentagem de docentes a tempo integral com uma ligação à Instituição por um período superior a 

3 anos:  

89%. 

 

6.1.6. Número de docentes em tempo integral com grau de doutor 

12 

 

6.1.7. Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor 

63% 

 

6.1.8. Número de docentes em tempo integral com título de especialista 

1 

 

6.1.9. Percentagem de docentes em tempo integral com título de especialista: 

0,1% 

6.1.10. Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de 

1 ano: 

4 

 

6.1.11. Percentagem de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de 

1 ano: 

21% 

6.1.12. Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré Bolonha) 

6 
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6.1.13. Percentagem de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré Bolonha):  

32% 
 

 

6.2. Pessoal Não Docente de apoio ao ciclo de estudos 

6.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos 

A implementação dos novos Estatutos do IPVC conduziu a uma reestruturação transversal com a centralização 

nos Serviços Centrais dos seguintes serviços: Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, Direção de 

Serviços informáticos, Divisão de Serviços Técnicos, Divisão de Serviços Académicos, Divisão de Recursos Hu-

manos, Gabinete Comunicação e Imagem, Gabinete Mobilidade e Cooperação Internacional, Gabinete Avaliação 

e Qualidade e a OTIC.  

A Escola conta com vários serviços para apoio das suas atividades de ensino, com pessoal não docente qualifica-

do, como consta no quadro seguinte. 

 
Quadro n.º 8 Distribuição do Pessoal não Docente por Serviço 

Serviço/Pessoal não Docente Categoria Habilitações Literárias 

Serviços Académicos 

Maria Augusta S. Barreiros Assistente Técnico 12º Ano 

Maria Regina Coelho Lopes Vieira Coordenador Técnico 12º Ano 

Balcão Único 

Ana Maria G. Lopes Alves Técnico Superior 9º Ano 

Sofia Margarida Velho Assistente Técnico 12º Ano 

Serviço de Expediente e Arquivo 

Maria Goreti Martins Traila Assistente Técnico 12º Ano 

Secretariado Direção 

Pedro Nuno de Freitas Araújo  Técnico Superior Licenciatura   

Secretariado de Apoio aos Cursos 

Anabela Esteves de Sousa Assistente Técnico 12º Ano  

Secretariado CTC /C. Pedagógico/Apoio Audiovisuais 

Nuno Vieira de Carvalho Assistente Técnico 12º Ano 

Biblioteca 

Alfredo Alberto Alves Assistente Técnico 12º Ano 

Sandra Cristina S. Sousa Técnico Superior Mestrado 

Telefonista 

Maria Teresa Fernandes da Cruz Lancha Assistente Operacional 9º Ano 
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6.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos  

Existem 11 funcionários não docentes, em regime de contrato em funções públicas por tempo indeterminado. 

O pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos, possui formação contínua desenvolvida em 

temáticas que muito favorecem os desenvolvimentos do Curso, como se pode constatar no quadro seguinte: 

Quadro n.º 9 Formação Contínua Pessoal não Docente 

Nome Formação 2011/12 

Alfredo Alberto Lopes Alves 3.º Fórum da Qualidade 

Ana Maria G. Lopes Alves 
Workshop de formação em CXA 

Interpretação APCER – ISSO 9001:2008 

Maria Goreti Martins Traila 

Interpretação APCER – ISSO 9001:2008 

Básico em e-learning de Organizações de Emergência 

Formação de Competências em TIC (2012) 

Anabela Esteves de Sousa Formação de Competências em TIC (2012) 

Maria Regina Lopes Vieira Atendimento – a arte de encantar (2012) 

Maria Augusta Silva Barreiros 
Básico em e-learning de Organizações de Emergência 

Interpretação APCER – ISSO 9001:2008 

Nuno Vieira de Carvalho Expressão Audiovisual 

Sandra Cristina Santos Sousa Ambiente Digital Abertos: Impactos e Desafios 

Sofia Margarida Pereira de Melo Velho 
Workshop de formação em CXA 

Atendimento – a arte de encantar (2012) 

 

6.2.3. Avaliação do desempenho  

A Avaliação do Pessoal Não Docente é feita através do SIADAP. O SIADAP é o modelo de avaliação global que 

permite implementar uma cultura de gestão pública, baseada na responsabilização dos trabalhadores relativamen-

te à prossecução dos objetivos fixados para o avaliado, por UO e Serviço. Posteriormente, a harmonização das 

propostas de avaliação é efetuada através da reunião do Conselho Coordenador de Avaliação. A avaliação decor-

re através de preenchimento de ficha de autoavaliação e posterior ficha de avaliação preenchida em reunião entre 

o avaliador e o avaliado. Esta avaliação é objeto de parecer por parte da Comissão Paritária para a Avaliação. As 

avaliações são homologadas pelo Presidente do IPVC, com o conhecimento do Avaliado.   
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7. ESTUDANTES 

7.1 Caracterização dos Estudantes 

 

Para a carateri- zação dos estu-

dantes apresen- ta-se os seguin-

tes quadros: 

 

Quadro n.º 10 Distribuição Absoluta e Percentual do sexo dos Estudantes 

 

 

 

 

Quadro n.º 11 Distribuição Absoluta e Percentual dos Estudantes segundo a Idade 

Idade Número % 

Até 20 anos -- -- 

20-23 anos -- -- 

24-27 anos 9 32% 

28 e mais anos 19 68% 

 

Quadro n.º 12 Distribuição Absoluta e Percentual dos Estudantes segundo a Região de Origem 

Género Número % 

Masculino 1 4% 

Feminino 27 96% 

Região Número % 

Norte 25 89% 

Centro  -- -- 

Lisboa  -- 

Alentejo -- -- 

Algarve 1 4% 
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Quadro n.º 13 Distribuição Absoluta e Percentual da Escolaridade dos Pais de Estudantes 

 

 

 

 

  

Quadro n.º 14 Situação profissional dos pais 

 

 

 

 

Da análise dos quadros apresentados verifica-se que os estudantes são maioritariamente do sexo feminino, situ-

ando-se a maioria no grupo etário com mais de 28 (68%). São provenientes quase na sua totalidade (89%) da 

zona Norte, (4%) da região sul e (7%) das estudantes provenientes de território estrangeiro (Espanha). 

Dos progenitores dos quais se conhece as habilitações académicas, maioritariamente (49%) possuem o ensino 

básico, (29%) o ensino secundário e (23%) o ensino superior. Relativamente à situação profissional observa-se 

que a grande maioria dos pais estão empre-

gados (75%), contudo conta-se (10%) dos 

pais no desemprego. 

 

7.1.1. Procura do ciclo de estudos  

Apesar das políticas de gestão de recursos 

Ilhas -- -- 

Estrangeira – (Espanha) 2 7% 

Escolaridade dos pais N.º % 

Superior 8 23% 

Secundário 10 29% 

Básico 3 4 11% 

Básico 2 3 9% 

Básico 1 10 29% 

Desconhecidos 21  

Situação profissional dos pais N.º % 

Empregados 39 75% 

Desempregados 5 10% 

Reformados --- --- 

Outros 8 15% 
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humanos adotadas pela organizações de saúde, que têm vindo a limitar as dispensas de serviço para formação, 

bem como as dificuldades económicas acrescidas que as famílias têm vindo a atravessar, as vagas do contingen-

te geral e especial foram totalmente preenchidas, contudo 5 candidatas não tiveram condições de frequentar o 

curso e uma (1) anulou a matricula por motivo de licença de maternidade. Importa, ainda, realçar que do grupo 

que procurou este curso duas (2) são de nacionalidade estrangeira. 

 

7.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

Estrategicamente, a ESS tem vindo a promover a proximidade dos mestrandos desde o processo de candidatura 

até à fase de conclusão dos cursos. No início deste curso, realizou-se um espaço-tempo para a receção e acolhi-

mento dos estudantes no sentido de promover a integração no curso e na instituição. Neste sentido, a CC na 

sessão de abertura reuniu os estudantes e docentes que integravam o curso para que fossem ouvidas as expec-

tativas e interesses dos estudantes face ao curso. Este momento, entre outros, constituíram-se como um espaço 

para a proximidade entre os estudantes e docentes/instituição, favorecendo a identificação de necessidades sen-

tidas pelos estudantes e a definição de estratégias de resposta. 

Realça-se o papel e envolvimento da delegada de turma nas atividades da escola, nomeadamente no CP e na 

CC, na promoção e garantia da articulação entre os estudantes e a coordenação do curso e os próprios docentes.  

Refere-se ainda, os investimentos do IPVC, decorrentes dos Estatutos e da organização interna, no sentido de 

promover as condições de vida e de aprendizagem dos estudantes, dos quais destacamos: os Serviços de Ação 

Social, o Gabinete de Saúde, o Centro Desportivo e a Oficina Cultural. Mais recentemente, a designação da Pro-

vedora do Estudante e a constituição do Conselho Académico que reforçará, com certeza, a promoção do ambi-

ente ensino/aprendizagem. 

No que se refere ao estágio a orientação e supervisão dos processos formativos são asseguradas pelo gestor 

pedagógico, coadjuvada pelo “enfermeiro tutor”, os quais possuem formação especializada na área e têm experi-

ência profissional em contexto de práticas clínicas, nas diferentes áreas de intervenção, no âmbito da enferma-

gem de saúde materna e obstetrícia. As respetivas funções encontram-se definidas na página 4 do documento 

“Modelos, Modos e Modalidades de Formação” (Anexo II). As figuras de “orientador cooperante” e de “orientador 

de estágio” correspondem, na ESS, à de “Tutor” e de “Gestor Pedagógico”, respetivamente.  

 

7.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 

estudantes 

 

Os estudantes encontram apoio pedagógico junto da Coordenação de Curso e dos docentes, estando definido um 

horário de atendimento para o efeito. O Conselho Pedagógico da Escola e o Conselho Académico do IPVC são 

estruturas onde os estudantes estão representados e que permitem discutir a orientação pedagógica, apreciar 

queixas relativas a falhas pedagógicas e propor providências necessárias. O IPVC possui um Gabinete de Mobili-
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dade e Cooperação Internacional que presta apoio e aconselhamento aos estudantes ao nível da mobilidade 

internacional.  

 

7.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica 

 

Para além do referido no ponto 7.2., o IPVC produz um Guia de Acolhimento ao estudante, possui uma Oficina 

Cultural, um Gabinete de Saúde e um Centro Desportivo que existem para o fomento da cultura, desporto e saúde 

e para a integração dos seus estudantes no ambiente académico.  

Existiram iniciativas promotoras da integração dos estudantes na comunidade académica, contudo dada a especi-

ficidade que envolvem os estudantes deste Ciclo de Estudos, na sua maioria estudantes-trabalhadores, a sua 

participação esteve condicionada. 

As Associações e a Federação Académica, em articulação com o Provedor do Estudante, têm como função a 

defesa dos interesses dos estudantes e a sugestão de ações de melhoria das condições de ensino e de estímulo 

da participação na comunidade. O Dia do IPVC, o Dia da Escola e as Semanas Culturais são eventos, também, 

promovidos com essa finalidade. Estas medidas são monitorizadas através dos inquéritos de satisfação da quali-

dade de ensino, sendo os resultados considerados para avaliação das medidas implementadas e para a definição 

de ações de melhoria. 

 

 

 

 

7.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego 

 

A UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Ativa do IPVC, em articulação com a OTIC, presta aconselhamento ao 

nível do financiamento a projetos de investimento e à criação do autoemprego durante e após a conclusão da 

formação. O empreendedorismo é efetivamente uma das capacitações que se pretende incutir aos estudantes, 

nomeadamente através de concursos de ideias (Poliempreende e Start Up Program). O IPVC possui ainda uma 

bolsa de emprego online onde são publicitadas ofertas de emprego ao público em geral e aos estudantes do IPVC 

em particular. Através dos Serviços de Ação Social os alunos candidatam-se a bolsas de estudo que são concedi-

das com base nas regras definidas pela tutela para o efeito. Paralelamente, o IPVC criou a Bolsa de Colaborado-

res Bolseiros, iniciativa que visa reforçar as condições para o desenvolvimento da oferta de atividades profissio-

nais em tempo parcial pela instituição aos estudantes, em condições apropriadas ao desenvolvimento simultâneo 

da sua atividade académica. 
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7.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensi-

no/aprendizagem 

 

Semestralmente é promovido o Inquérito de Avaliação da Satisfação da Qualidade de Ensino (IASQE). Neste 

instrumento de auscultação, os estudantes são convidados a se pronunciar sobre questões relacionadas com o 

curso, funcionamento das UC’s e desempenho dos docentes. Deste processo resulta um relatório que é comuni-

cado às Escolas, Áreas Científicas, Docentes e Estudantes, analisado ainda no Conselho Pedagógico e onde se 

podem aferir os resultados com base nos quais são definidas medidas de melhoria do processo de ensi-

no/aprendizagem. São ainda consideradas as reclamações e sugestões apresentadas pelos Estudantes no âmbi-

to do ciclo de estudo. Complementarmente, é realizado um inquérito anual aos utilizadores das bibliotecas.  

No entanto, tem-se registado uma baixa adesão dos estudantes (18,5%) no preenchimento destes instrumentos 

de avaliação online pelo que, e já anteriormente referido, não foi feito o tratamento dessa informação. Contudo, 

nas reuniões da CC e no final de cada semestre, a delegada fez essa avaliação sobre os aspetos estruturais, 

organizacionais, de lecionação e da docência do curso, sustentada na opinião geral do grupo de estudantes. So-

bre o 1º semestre os estudantes valorizaram a transdisciplinaridade, a diversidade de docentes participantes, 

peritos em determinado conhecimento específico, nomeadamente a “musicoterapia”, a “informática”, as “medici-

nas complementares”; a experiência de aprender a construir uma grelha de “avaliação” e a aplica-la em sessões 

de apresentação de trabalhos, na UC de Supervisão Clínica, entre outras. Manifestam, ainda, como positivo a 

flexibilidade dos docentes em ajustar as estratégias avaliativas que configuraram as provas individuais, assegu-

rando com êxito os objetivos pretendidos, assim como a estrutura do CE pois atende num primeiro momento, à 

Promoção e Educação da Saúde Sexual e Reprodutiva durante o ciclo de vida e ao processo fisiológico do ciclo 

materno-fetal e, num 2.º momento, integra o conhecimento inerente ao nascimento e ao pós-natal, o risco e a 

patologia.  

Sugerem uniformização das regras de elaboração de trabalhos científicos a ser utilizado em todos os trabalhos 

das diferentes UC’s; a não sobreposição de alguns temas do foro médico na área da Ginecologia e de Obstetrícia, 

assim como a disponibilidade prévia à sessão letiva dos diapositivos de suporte elaborados pelo docente. Consi-

deram que existe sobrecarga de trabalho nas UC’s: Gestão em Saúde, Ética em DSSR, Supervisão Clínica e 

Enfermagem Avançada pelo que sugerem a supressão da prova individual que consta nos respetivos programas. 

Por último, sugerem maior nº de sessões práticas em contexto de laboratório. 

Relativamente ao 2º semestre mantém-se uma apreciação geral positivo com a sugestão de um maior nº de ses-

sões letivas em laboratório. Quanto ao estágio SMO I e aos contextos da prática consideram adequados ao seu 

processo de formação, sendo que para tal alguns estudantes tenham alguma dificuldade de compatibilizar os 

tempos da sua atividade profissional com as exigências inerentes à realização do estágio. 

  

7.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos 
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O Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional e o Gabinete de Estudos e Educação para o Desenvolvi-

mento do IPVC funcionam atualmente com diversos programas (ERASMUS Mobilidade, ERASMUS Mundus, 

Leonardo da Vinci, Comenius, EILC e projetos de cooperação com os PALOP), a vários níveis e em vários âmbi-

tos, promovendo a dimensão internacional nos estudos e o fomento da mobilidade dos estudantes, docentes e 

não docentes no ensino superior. Este serviço é transversal a toda a instituição e serve todos os ciclos de estudo. 

Como instrumento para a equivalência de créditos é celebrado um plano de equivalência (learning agreement) 

que define o plano de estudos a frequentar em mobilidade para o aluno, nacional ou estrangeiro. Outras compe-

tências obtidas pelo estudante em mobilidade, para além do plano de estudos definido, são objeto de reconheci-

mento de créditos através do Suplemento ao Diploma.  

Contudo, neste ano letivo nenhum dos estudantes deste ciclo de estudos se candidatou a estes programas, existe 

manifestação de interesse por parte de três estudantes candidatar-se no próximo ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROCESSOS (FORMAÇÃO) 

 

8.1. Objetivos de aprendizagem 

Os objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos processou-se nos termos do enunciado no ponto 2.1.12, sendo 

que os objetivos/competências específicas a serem desenvolvidas em cada UC são descritos em cada um dos 

programas das referidas UCs, sendo a sua monitorização e divulgação efetuada em sede de reuniões com a Co-

missão Técnico-Científica da ESS, com o Conselho Pedagógico, com os estudantes e Comissão Mista Técnico-

Científica do consórcio, através dos Relatórios das UC’s do Curso.  

A operacionalização do curso seguiu, na íntegra, os procedimentos de acordo com a Circular ESS-D-3/2010.  

Na plataforma e no dossier pedagógico (suporte papel e digital) constam dos programas, calendário da avaliação 

contínua, sumários e toda a documentação que o docente considera relevante para que o estudante possa atingir 

os objetivos propostos no PE. 
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8.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 

ECTS  

Atendendo ao facto de se tratar de uma formação de nível avançada, com um público-alvo habilitado com forma-

ção de base díspar e com condicionantes diferentes profissionais, a estimativa de trabalho dos estudantes inscre-

ve-se, também, num quadro muito diversificado. Contudo, os estudantes manifestaram esforço para responder às 

exigências do curso pelas razões já apontadas anteriormente.   

 

8.3. Periocidade da revisão curricular 

Face às mudanças sociais e políticas, em geral, e na área da saúde materna e obstetrícia, em particular, estima-

se que a possibilidade da revisão curricular surja no final da 3ª edição do curso, decorrentes das avaliações anu-

ais. 

A articulação entre as diferentes unidades curriculares é uma preocupação da coordenação de curso através de 

reuniões periódicas realizadas com os docentes, com os estudantes e as reuniões da comissão de curso tem sido 

primordiais, designadamente, para a possibilidade de apresentação de propostas de revisão curricular. 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

9.1. Sucesso Escolar 

Das trinta estudantes inscritas no 1º ano, quatro não frequentaram o curso pelo que não houve dados para avalia-

ção; uma estudante reprovou à UC estágio de Saúde Materna e Obstetrícia I; duas estudantes anularam a matrí-

cula. 

Assim, completaram o 1º ano do curso vinte e três estudantes. A média do curso obtida foi de 16,34 valores, sen-

do a UC de Ética e Direito em Saúde Sexual e Reprodutiva com a média mais alta de 17,91 valores e a UC Psi-

cossociologia da Maternidade com a média mais baixa de 17,39 valores.  

Inscreveram-se, no 2º Ano, 86,9% (20) dos estudantes que concluíram o 1º ano do curso. 

 
9.2. Empregabilidade 
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Na medida em que se trata da primeira edição do curso de mestrado ainda a decorrer, não é possível efetuar a 

avaliação da empregabilidade.  

 
9.3. Internacionalização 

Neste ano letivo não se registou mobilidade no âmbito deste curso. Embora constitua uma dimensão relevante 

dos processos formativos para o próximo ano letivo sobretudo para a realização de estágio.  

Acrescentar, ainda, que 2 estudantes são de nacionalidade espanhola com exercício profissional nesse país e 

duas estudantes de nacionalidade portuguesa e a exercer funções em Espanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANÁLISE SWOT DO CICLO DE ESTUDOS 

 

10.1. Missão e objetivos 

Pontos Fortes  

 Curso em consórcio  

 Conferir grau de Mestre e diploma de Especialização; 

 Aumento de recursos qualificados na área de enfermagem de saúde materna e obstetrícia, na comuni-

dade e nos locais onde os estudantes desenvolvem a atividade profissional; 

 Visibilidade e credibilidade da instituição no âmbito da formação em enfermagem de saúde materna e 

obstetrícia; 

 Elevada procura do curso; 

 Promoção da Implementação de projetos nas instituições de saúde resultantes da efetiva articulação 

entre os projetos formativos dos estudantes e os projetos das instituições, com particular enfoque na 

área da prestação de cuidados de qualidade; 
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 Continuidade de formação conferente de grau de estudantes que realizaram a pós graduação em SMO 

(CPLEESMO); 

 Captação de candidatos estrangeiros; 

 Formação estruturada com base na Diretiva nº 89/594/CEE de 30 de Outubro, e que foram transpostos 

para o ordenamento jurídico interno pelo Decreto-lei nº 322/87 de 28 de Agosto e pelo Decreto-lei nº 

15/92 de 4 de Fevereiro. 

 

Pontos Fracos  

 Inexistência de uma unidade de investigação; 

 Cumprimento dos requisitos da Diretiva nº 89/594/CEE de 30 de Outubro, e que foram transpostos para 

o ordenamento jurídico interno pelo Decreto-lei nº 322/87 de 28 de Agosto e pelo Decreto-lei nº 15/92 

de 4 de Fevereiro, quanto ao nº de experiências. 
 

Oportunidades 

 Conformidade entre os processos formativos e o preconizado pelo SGGQ do IPVC; 

 Fomentar a divulgação e a investigação em articulação com os contextos da prática; 

 Produção de evidência científica na área da SMO; 

 Assegurar o direito de acessibilidade a cuidados especializados em SMO de qualidade; 

 Inexistência desta formação pós graduada em SMO na região de influência da ESS; 

 Proximidade geográfica à Galiza, face à procura desta formação por enfermeiros Espanhóis. 

 

Constrangimentos 

 Políticas de dotação de recursos humanos nas unidades prestadoras de cuidados; 

 Políticas de dispensa de serviço por parte das instituições prestadoras de cuidados , que facilitem aos 

estudantes maior frequência presencial das atividades letivas; 

 Diminuição da taxa de natalidade 

 

10.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

 

Pontos Fortes  

SGGQ certificado pela ISO 9001 desde Jan. de 2009.O âmbito do Sistema centra-se no processo ensi-

no/aprendizagem mas considerando todos os processos de suporte ao mesmo (ver Manual da Qualidade), inclu-

indo os processos de gestão estratégica, cooperação internacional, gestão académica, RH, projetos, infraestrutu-

ras, higiene e segurança e serviços de apoio (bibliotecas, alojamento, alimentação, bolsas). Existência de metodo-



Relatório Anual do Curso Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia 

 

  
Pág. 35  

 
  

logias de monitorização e controlo de atividades, com definição anual de objetivos, indicadores e metas para cada 

processo com base no Plano Estratégico e na Politica da Qualidade Destaca-se o Inquérito de aval. da qualidade 

de ensino, realizado semestralmente aos estudantes, as auditorias internas ao longo do ano e os inquéritos de 

avaliação da satisfação de estudantes, colaboradores e entidades externas e os balanços da qualidade relativos 

ao desempenho do SGGQ. Com os novos estatutos, o IPVC definiu uma estrutura de decisão hierárquica eficiente 

e congregando vários níveis de participação. 

 Existência da Comissão Mista Científica-Pedagógico constituída pelos coordenadores do curso de cada 

instituição do consórcio. 

 Autonomia no desenvolvimento da formação em cada uma das instituições onde o curso é ministrado. 

 

Pontos fracos 

Reconhecimento do sistema interno de garantia da qualidade por parte dos estudantes e a sua participação no 

mesmo ainda reduzido. São ainda pouco robustas as metodologias de auscultação de antigos estudantes e das 

entidades empregadoras, a participação das mesmas e a inclusão de especialistas externos nos processos de 

criação e revisão dos ciclos de estudos. Baixa eficiência do sistema de gestão documental, de sistemas de acom-

panhamento de indicadores de desempenho e de recolha de informação.  
 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

Integrar o Programa de avaliação institucional da Ass. das Universidades Europeias. Participação no exercício 

experimental de auditoria, por parte da A3ES, ao SIGGQ do IPVC e possível acreditação do mesmo. Envolver 

mais os estudantes nas auditorias internas ao sistema e na elaboração dos relatórios de curso. Maior envolvimen-

to dos órgãos consultivos e de gestão na estrutura e gestão dos processos do SIGGQ. Ajustar as metodologias de 

auditoria aos critérios e referenciais propostos pela A3ES. Melhorar os SI e comunicação, tornando mais eficiente 

o fluxo de informação/documentos de suporte, a monitorização de indicadores de desempenho e a tomada de 

decisão para melhoria continua. Implementação de sistema de workflow, que reduza o papel nos fluxos documen-

tais e melhorar integração dos SI administrativos entre si. Propor certificação pelas normas internacionais de TIC 

do IPVC DataCente, dotado de características de segurança de dados e de estrutura de rede que permitem a sua 

submissão. 

Utilização de novas tecnologias de comunicação que minimiza a distância geográfica das instituições do consór-

cio. 

 

Constrangimentos 
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Poucos recursos humanos disponíveis e elevados custos financeiros associados às oportunidades identificadas 

para a melhoria do sistema interno de garantia da qualidade. 

Distância geográfica entre as instituições do consórcio. 

 

10.3. Recursos materiais e parcerias 

Pontos Fortes  

 Existência de parcerias nacionais e internacionais a mobilizar pelo ciclo de estudos;  

 A facilitação pelas instituições de saúde/serviços aos estudantes de gestão do horário compatível com a 

“frequência” do curso;  

 Qualidade das instalações;  

 Existência de recursos e condições para a prática simulada; 

 As escolas têm uma cuidada organização no apoio aos alunos, docentes e funcionários, os meios infor-

máticos são disponibilizados de forma quantitativa e qualitativa adequada, estando todos os espaços de 

ensino dotados de equipamentos informático e multimédia de apoio às aulas; 

 Todos os estudantes tiveram orientação em estágios com tutores com especialidade em SMO. 

 

Pontos Fracos  

 Limitação do nº de vagas de estágios para os estudantes pelas instituições parceiras. 

 

 

Constrangimentos 

 Alguns locais de estágio fora da área da ESS e dos locais de trabalho dos estudantes, tornando-se 

mais exigente em termos económicos e em tempo de deslocação. 

 

Oportunidades 

 Promoção de adesão a programas de mobilidade nacional e internacional. 

10.4. Pessoal docente e não docentes 

Pontos Fortes 

 Estabilidade do corpo docente; 

 Corpo docente qualificado na área com crescente nº de doutores; 

 Experiência dos docentes com cursos de especialização em Enfermagem de Saúde Materna e obstetrí-

cia; 

 Rentabilização do corpo docente da ESS e das escolas do consórcio; 
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 Secretariado do mestrado eficiente e eficaz e reconhecido a nível da equipa e do público-alvo. 

 

Pontos Fracos  

 A não contabilização do tempo de orientação dos trabalhos finais para a distribuição do serviço docente; 

 O nº de docentes em tempo integral insuficiente 

 Nº elevado de intervenientes em sessões letivas pontuais.  

 

Constrangimentos 

 Sobrecarga crescente de trabalho docente decorrente da não contabilização das horas de orientação tu-

torial, de orientação de dissertações, de cargos, entre outros. 

 

Oportunidades 

 Discussão científica alargada dos docentes da ESS e das escolas do consórcio sobre os programas e es-

tratégias das unidades curriculares; 

 Definição de orientação de linhas de investigação; 

 

10.5. Estudantes 

Pontos Fortes  

 Envolvimento dos estudantes no curso; 

 Motivação para o curso; 

 Espirito de equipa e entreajuda; 

 Capacidade de auto-organização e organização em grupo; 

 Presença de estudantes estrangeiros. 

 

Pontos Fracos  

 Baixa adesão dos estudantes à avaliação online;  

 Grupo heterogéneo em relação à formação inicial o que implica estádios diferenciados de conhecimen-

tos em relação a diversas matérias. 

 Escasso domínio da língua portuguesa pelos estudantes estrangeiros. 

 

Constrangimentos  

 

 Dificuldade na gestão de trocas do horário para a frequência das sessões letivas, agravando-se no 2º 

semestre aquando da realização dos estágios, nomeadamente com os estudantes em horário fixo; 

 Pouco tempo disponível para trabalho autónomo decorrente da dificuldade de conciliação da atividade 

laboral e da atividade letiva presencial. 
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Oportunidades 

 Perspetivar novos desenvolvimentos integrados nas diferentes dimensões da vida designadamente a 

nível profissional; 

 Obtenção de grau de mestre e do título de especialista em SMO. 

 
 

10.6. Processos  

 

Pontos Fortes 

 Regime do Curso Pós-Laboral. 

 Qualidade dos contextos práticos onde se realizaram os estágios; 

  Disponibilidade, motivação e competência dos Enfermeiros Chefes e tutores da maioria dos contextos 

práticos onde se realizaram os estágios;  

 Reconhecimento expresso pelas instituições parceiras e pelos estudantes relativamente á organização e 

gestão pedagógica;  

 Existência de secretariado de apoio ao Curso; 

 Articulação entre a CC do CMESMO, Comissão Mista Científico-Pedagógica, Conselho Pedagógico e 

Direção, aspeto que tem contribuído para o sucesso da conformidade entre os processos formativos e o 

preconizado pelos mesmos no SGGQ. 

 Corpo docente com experiências anteriores na área de lecionação. 

 

 

 

Pontos Fracos  

Plano de estudos com uma elevada carga horária. 

Constrangimentos 

 Grande concentração de carga horária letiva para dar cumprimento aos requisitos exigidos pela Ordem 

dos Enfermeiros para a obtenção do título de especialista, conforme a Diretiva nº 89/594/CEE de 30 de 

Outubro, e que foram transpostos para o ordenamento jurídico interno pelo Decreto-lei nº 322/87 de 28 

de Agosto e pelo Decreto-lei nº 15/92 de 4 de Fevereiro.  

 Menor nº de vagas disponibilizadas nos contextos de prática clínica para a realização de estágios na re-

gião de abrangência da escola. 

 
 

Oportunidades 

 Oportunidade para a definição de linhas de investigação no âmbito do curso em articulação com as insti-

tuições 
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10.7. Resultados académicos 
 

Pontos Fortes  

 Taxa de sucesso escolar; 

 Trabalhos realizados pelos estudantes com potencial contributo para o desenvolvimento dos contex-

tos de prestação de cuidados especializados de unidades de saúde/serviços sociais; 

 

Pontos Fracos  

Nada referir 

 

Constrangimentos 

 Taxa reduzida de continuidade do curso pelos estudantes devido à dificuldade de conciliar a atividade 

laboral e a atividade letiva presencial. 

 

Oportunidades  

 Visibilidade do curso e das instituições de ensino; 

 Maior fortalecimento das relações entre os contextos das práticas de cuidados e as instituições de en-

sino superior. 

 Projetos das Instituições na área da saúde materna (exemplo os cursos de preparação para o par-

to/parentalidade) 
 

 

 

 

11. PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA 

 

11.1. Missão e objetivos 

 

Perante a dificuldade sentida na implementação de uma Unidade de Investigação consideramos importante man-

ter a dinâmica de trabalho e divulgação científica, no sentido de alicerçar a consecução deste objetivo e promover 

o desenvolvimento de projetos com as instituições de saúde parceiras. 

 Criação de espaços/tempo para apresentação dos trabalhos finais desenvolvidos pelos estudantes ao 

longo do curso em eventos científicos. 

 Divulgação do curso com vista à captação de públicos internacionais 

11.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 
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 Melhorar a participação dos estudantes no sistema interno de gestão e de garantia da qualidade, inclu-

indo aumento da taxa de participação nos inquéritos à qualidade de ensino; integração nas equipas de 

auditorias internas ao sistema de qualidade e nas equipas de elaboração dos relatórios de curso – Pri-

oridade Alta  

 Melhorar os sistemas de informação e comunicação, tornando mais eficiente o fluxo de informa-

ção/documentos de suporte ao sistema e a monitorização de indicadores de desempenho e a tomada 

de decisão para a melhoria continua. Implementação de sistema de workflow que permita a redução do 

papel nos fluxos documentais e melhorar integração dos sistemas de informação administrativos entre 

si – prioridade Média. 

 Adaptação do sistema interno de garantia da qualidade aos princípios, referenciais e critérios propos-

tos pela A3ES (aplicação do Guião de Autoavaliação) – Prioridade alta. 

 

11.3. Recursos materiais e parcerias 

 Necessidade de maior investimento em novas dinâmicas, com recurso a estratégias de simulação em 

laboratório. 

 Formação dos tutores em supervisão. 

 

11.4. Pessoal docente e não docentes 

 Aumentar a mobilidade dos docentes do consórcio. 

 

 

 

11.5. Estudantes 

 Aumentar a adesão dos estudantes à avaliação on line através da plataforma e implicação da delega-

da de turma - prioridade alta  

 Adaptar o horário escolar que facilite a presença nas sessões letivas. 

11.6. Processos 

 Necessidade de ajustar os protocolos com as Instituições parceiras e alargamento a novas Institui-

ções para possibilitar maior nº de vagas nos contextos clínicos na área de abrangência da escola. 

 

11.7. Resultados Académicos 
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 Atendendo ao nível de sucesso escolar não é sugerido ações de melhoria, contudo haverá necessi-

dade de continuar a atender às necessidades individuais de cada estudante de forma a conciliar as 

exigências académicas com as exigências profissionais, no sentido de reduzir o nº de desistências.   
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ANEXO I 

Distribuição de Serviço Docente 



Docente Regime de tempo (%) Grau Académico Área Científica UC Leccionadas no Curso

Agostinho Manuel rodrigues Faria de Carvalho Prestação de Serviços Licenciatura Medicina Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

António Bartolomeu Jácomo Ferreira Prestação de Serviços Doutor Filosofia Ética e Direito em Saúde Sexual e Reprodutiva

Psicossociologia da Maternidade

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia  I - Seminário

Armando Fernandes Laranjeira Prestação de Serviços Licenciatura Medicina Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Arminda Celeste Maciel Lima 100 Mestre Bioética Ética e Direito em Saúde Sexual e Reprodutiva

Carla Augusta Gonçalves Ribas Prestação de Serviços Pós-Licenciatura de Especialização Ciências da Saúde Enfermagem Avançada

Carlos Lousada Lopes Subtil 100 Mestre Ciências da Educação Enfermagem Avançada

Cidália Maria de Barros Ferraz Amorim 100 Doutor Ciências de Enfermagem Enfermagem Avançada

Cristina  Maria Espregueira de Sales Gomes Prestação de Serviços Licenciatura Ciências da Saúde Gestão em Saúde

Enfermagem Avançada

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Supervisão Clínica

Metodologias de Investigação

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Liliana Dolores Pinheiro Maia Prestação de Serviços Licenciatura Ciências da Saúde Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Enfermagem Avançada

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Metodologias de Investigação

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Supervisão Clínica

Doutor Antropologia

Ivone Marta Correia Gonçalves Barreto 100 Licenciatura Ciências da Saúde

Luis Carlos Carvalho da Graça 100 Doutor Ciências de Enfermagem

Mapa de distribuição de Trabalho Docente do CMESMO

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Maria Aurora Gonçalves Pereira 100 Doutor Ciências da Educação

Maria Augusta Moreno Delgado da Torre 100 Mestre Ciências de Enfermagem

Ilda Maria Gomes Barbosa Lima 100 Doutor Ciências da Educação

António Pedro Queirós Pereira 100



Maria Carminda Soares Morais 100 Doutor Ciências da Educação Gestão em Saúde

Maria de Fátima Monteiro Xarepe Prestação de Serviços Mestre Psicologia da Saúde Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Maria José Lopes Fonseca
100

Mestre Ciências da Educação Supervisão Clínica

Psicossociologia da Maternidade

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Maria Manuela Amorim Cerqueira 100 Doutor Ciências de Enfermagem Metodologias de Investigação

Maria Salomé Martins Ferreira 100 Doutor Psicologia da Saúde Enfermagem Avançada

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Nilza Maria Vilhena Nunes da Costa Prestação de Serviços Licenciatura Ciências da Saúde Supervisão Clínica

Patricia Carla Barata Pinto Cardoso Prestação de Serviços Pós-Licenciatura de Especialização Ciências da Saúde Enfermagem Avançada

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Paula Cristina Moreira Carrinho Prestação de Serviços Licenciatura Ciências da Saúde Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Pedro Filipe Morais Duarte Araújo Cunha Prestação de Serviços Mestre Estudos da Criança Enfermagem Avançada

Raquel Beatriz Leitão de Sá Loureiro Ferreira da Silva 100 Doutor Ciências da Saúde Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I

Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Sérgio Barbosa Carteado 30 Licenciatura Matemáticas Aplicadas Enfermagem Avançada

Sónia  Regina Lopes Mendes Barbosa Prestação de Serviços Licenciatura Psicologia Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I - Seminário

Teresa Isaltina Gomes Correia 100 Doutor Biologia Humana Metodologias de Investigação

Metodologias de Investigação

Gestão em Saúde

Maria Luisa Ramos dos Santos 100 Doutor
Psicologia/ Especialidade 

Psicologia da Saúde

Maria Teresa Fitas Peres Filipe de Araújo 100 Mestre Ciências da Saúde

Paula Alexandra Maia Pinheiro Prestação de Serviços Licenciatura Medicina

Sandra Marisa Barbosa de Alpuim Gonçalves 100 Mestre

Ciências da 

Educação/Educação para a 

Saúde

Vitor Manuel Costa Pereira Rodrigues 100 Doutor Ciências Biomédicas
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ANEXO II 

Modelos, Modos e Modalidades de Formação 


















