ANO LETIVO 2018/2019
Ao longo dos últimos anos, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC),
tem contado com a colaboração de profissionais de enfermagem da prática clínica,
disponíveis, exigentes, com elevada qualificação e que têm desenvolvido uma
atividade docente a par do exercício profissional de enfermagem, quer a nível dos
ensinos clínicos em diversas áreas clínicas, quer a nível de práticas laboratoriais,
tendo em conta o plano de estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE)
ministrado na ESEnfC.
A ESEnfC reconhece a exigência da atividade docente e o esforço de todos para se
dotarem de estratégias pedagógicas, cruzando os saberes da disciplina e profissão de
Enfermagem com os saberes da pedagogia e, concretamente, da supervisão em
contextos de ensino clínico, para um efetivo e profícuo processo de ensino, de
aprendizagem e de avaliação, o qual permita o desenvolvimento humano de todos os
intervenientes envolvidos muito em particular do estudante.
Assim, a ESEnfC entendeu dar início a um ciclo de debates, intitulado “Supervisão
na Formação em Enfermagem” que será um dos projetos a desenvolver com os
docentes assistentes convidados no ano letivo 2018/2019.
Objetivo geral: Reforçar os momentos de reflexão e de partilha entre professores e
docentes assistentes convidados sobre o processo de ensino, de aprendizagem e de
avaliação
1º Ciclo de debate – dia 03/01/2019 das 9 às 17h (Polo A)
Temas:


Funcionalidades e potencialidades da pasta académica



Incidentes em ensino clínico – causas e formas de atuação



Utilização da ferramenta URKUND – deteção de plágio

Objetivos específicos:


Compreender as funcionalidades e potencialidades da pasta académica para
uma utilização eficiente e eficaz;



Identificar causas subjacentes aos incidentes em ensino clínico, sobretudo os
relacionados com os acidentes na manipulação de materiais cortoperfurantes;



Uniformizar formas de atuação perante os incidentes, tendo por base os
documentos orientadores da ESEnfC e o enquadramento legal;



Compreender o funcionamento da ferramenta URKUND para agilizar a sua
utilização no âmbito dos trabalhos académicos.

Programa:
9h – Sessão de abertura – Apresentação do ciclo (1º debate)
Professora Doutora Aida Cruz Mendes
Professor Fernando Henriques
Professora Maria do Céu Carrageta
Local: Auditório – polo A
9:30h - Funcionalidades e potencialidades da pasta académica
(sumários, horários, marcação de presenças, submissão de avaliações…)
Professor Fernando Henriques
Professora Maria do Céu Carrageta
Debate
Local: Auditório – polo A

10:30h – pausa para café

11:00h - Incidentes em ensino clínico – causas e formas de atuação
Professora Teresa Silva
Professor Fernando Henriques
Apresentação de exemplos e debate
Local: Auditório – polo A

12:30h – pausa para almoço convívio

14:00h - Utilização da ferramenta URKUND – deteção de plágio
- Apresentação da ferramenta
- Utilização da ferramenta com recurso a exemplos
- Debate – dúvidas e esclarecimentos
Local: Auditório – polo A
15:30h – pausa para café
15:45h – Reuniões de grupo com responsáveis das Áreas clínicas e regentes das
Unidades Curriculares
- Consolidação dos temas abordados – experimentação da ferramenta URKUND
- Reflexão e partilha sobre o desenvolvimento dos EC e das PL
- Balanço do dia de trabalho
- Recolha de sugestões “temas a integrar no ciclo de debates” e periodicidade.
Local: salas de aula – polo A
17:00h - Encerramento
Participantes:





Todos os Assistentes Convidados (AC) com contratualizações no presente ano
letivo, no momento atual, quer em atividades de supervisão em ensino clínico,
quer em atividades letivas em práticas laboratoriais
Professores Responsáveis das Áreas Clínicas e membros do GGCPEC
Professores Regentes de Unidades Curriculares com PL lecionadas por AC

Entidade organizadora:
Gabinete de Gestão Científico Pedagógica dos Ensinos Clínicos (GGCPEC):
- Alberto José Barata Gonçalves Cavaleiro
- Carlos Manuel de Melo Dias
- Isabel Maria Borges Pinheiro Moreira
- Maria de Lurdes Lopes de Freitas Lomba
- Maria do Carmo Martins Fernandes
- Maria do Céu Mestre Carrageta (Coordenadora)
- Marília Maria Andrade Marques da Conceição e Neves
- Rosa Maria Santos Moreira

Apoios: Presidência da ESEnfC

