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NCE/21/2100151 — Relatório preliminar da CAE - Novo
ciclo de estudos
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Contexto da Avaliação do Pedido de Acreditação de Novo Ciclo de Estudos
Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a entrada em
funcionamento de um novo ciclo de estudos exige a sua acreditação prévia pela A3ES.
O processo de acreditação prévia de novos ciclos de estudo (Processo NCE) tem por elemento fundamental o pedido
de acreditação elaborado pela instituição avaliada, submetido na plataforma da Agência através do Guião PAPNCE.

O pedido é avaliado por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por especialistas selecionados pela
Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da Agência, que atua como gestor do
procedimento. A CAE analisa o pedido à luz dos critérios aplicáveis, publicitados, designadamente, em apêndice ao
presente guião.
A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a versão preliminar do
relatório de avaliação do pedido de acreditação. A Agência remete o relatório preliminar à instituição de ensino
superior para apreciação e eventual pronúncia, no prazo regularmente fixado. A Comissão, face à pronúncia
apresentada, poderá rever o relatório preliminar, se assim o entender, competindo-lhe aprovar a sua versão final e
submetê-la na plataforma da Agência.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na formulação da deliberação, o
Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da CAE e, havendo ordens e associações
profissionais relevantes, será igualmente considerado o seu parecer. O Conselho de Administração pode, porém,
tomar decisões não coincidentes com a recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a equidade e o equilíbrio
das decisões finais. Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma fundamentada, em discordância
favorável (menos exigente que a Comissão) ou desfavorável (mais exigente do que a Comissão) em relação à
recomendação da CAE.

Composição da CAE
A composição da CAE que avaliou o presente pedido de acreditação do ciclo de estudos é a seguinte (os CV dos peritos podem
ser consultados na página da Agência, no separador Acreditação e Auditoria / Peritos):
Lucília Mateus Nunes
Carlos Sequeira
Maria Teresa Lluch Canut

1. Caracterização geral do ciclo de estudos.
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Universidade De Coimbra
1.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior (em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):
Escola Superior De Enfermagem De Coimbra
1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de
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abril):
<sem resposta>
1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):
<sem resposta>
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Coimbra
1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
(proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º
65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):
1.2.b. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
(proposta em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):
<sem resposta>
1.2.c. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas,
etc.) (proposta em cooperação). (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):
<sem resposta>
1.3. Designação do ciclo de estudos:
Doutoramento em Enfermagem
1.3. Study programme:
PhD in Nursing
1.4. Grau:
Doutor
1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Enfermagem
1.5. Main scientific area of the study programme:
Nursing
1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF-3 dígitos):
723
1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
720
1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>
1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240
1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, com a redação do DL n.º 65/2018):
4 anos
1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
4 years
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1.9. Número máximo de admissões proposto:
15
1.10. Condições específicas de ingresso (art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018):
a) Os licenciados em enfermagem ou equivalente, titulares do grau de mestre ou equivalente em enfermagem;
b) Detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando
capacidade para a realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica do Doutoramento em Enfermagem.
1.10. Specific entry requirements (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
a) Graduates in Nursing or equivalent, and
b) Holders of a master’s degree or legal equivalent in Nursing or health-related areas of knowledge, or holders of an
academic or scientific curriculum of particular relevance recognized by the Scientific Council of the Ph.D. in
Nursing as attesting the ability to complete this cycle of studies.
1.11. Regime de funcionamento.
<sem resposta>
1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
1.11.1. If other, specify:
<no answer>
1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
<sem resposta>
1.12. Premises where the study programme will be lectured:
<no answer>
1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da
República (PDF, máx. 500kB):
<sem resposta>
1.14. Observações:
<sem resposta>
1.14. Observations:
<no answer>

2. Formalização do pedido. Regulamento de creditação de formação e
experiência profissional. Condições de ingresso.
2.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação do ciclo de
estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.
2.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
Apresentados: despacho do Reitor, nº 198/2021, aprovando a criação do 3º ciclo de estudos conducente ao grau de
Doutor em
Enfermagem, com parecer favorável na reunião do Senado de 8 de setembro de 2021; extrato de Ata 07/2021, do
Conselho Pedagógico da ESEnfC, de 24 de setembro; extrato de Ata-minuta 12/2021 do Conselho TécnicoCientífico da ESEnfC, de 22 de setembro; Despacho do Reitor, nº 157/2021, de 23 de julho, com a constituição da
Comissão Científica para coordenação do ciclo de estudos de Doutoramento em Enfermagem - Comissão Científica
do Doutoramento, com 25 membros; ata da Comissão Científica do Doutoramento, relativa a aprovação do plano de
estudos e eleição do coordenador do doutoramento em Enfermagem.
2.1.2. Evidence that supports this assessment:
Presented: Rector's Decision, No. 198/2021, approving the creation of the 3rd study cycle leading to the degree of
Doctor in Nursing, with a favourable opinion in the Senate meeting of 8 September 2021; extract of Minute 07/2021,
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of the Pedagogical Council of the ESEnfC, of 24 September; extract of Minute 12/2021 of the Scientific-Technical
Council of the ESEnfC, of 22 September; Rector's Order No. 157/2021, of 23 July, with the constitution of the
Scientific Committee for the coordination of the PhD study cycle in Nursing - PhD Scientific Committee, with 25
members; minutes of the PhD Scientific Committee, concerning the approval of the study plan and election of the
coordinator of the PhD in Nursing.
2.2.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional:
Existe, mas não é adequado ou não cumpre os requisitos legais.
2.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
Apresentado Regulamento n.º 805-A/2020, de 24 de setembro de 2020, Regulamento Académico da Universidade de
Coimbra, em cuja Parte VIII se referem creditações.
Assim, recomenda-se atualização face à publicação do Decreto-lei nº 27/2021 de 16 de abril.
2.2.2. Evidence that supports this assessment:
Regulation No. 805-A/2020, of 24 September 2020, Academic Regulation of the University of Coimbra, whose Part
VIII refers to crediting. Therefore, it is recommended to update it in view of the publication of Decree-Law no.
27/2021 of 16 April.
2.3.1. Condições específicas de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.
2.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
As condições específicas de ingresso estão de acordo com o art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018,
com a especifidade da área científica – “a) Os licenciados em enfermagem ou equivalente, titulares do grau de
mestre ou equivalente em enfermagem; b) Detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante
que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pela Comissão
Científica do Doutoramento em Enfermagem.”
Considerando o regime de funcionamento – “4 dias/mês; regime diurno ou pós-laboral; atividades letivas em
regime misto: presencial; à distância” -, recomenda-se posterior clarificação sobre as atividades à distância.
2.3.2. Evidence that supports this assessment:
The specific conditions for admission are in accordance with article 3 DL-74/2006, as amended by DL-65/2018, with
the specificity of the scientific area - "a) Graduates in nursing or equivalent, holders of a master's degree or
equivalent in nursing; b) Holders of a particularly relevant academic or scientific curriculum that is recognized as
attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the Scientific Committee of the Doctoral Degree in
Nursing.
Considering the regime of operation - "4 days/month; daytime or post-labor regime; mixed teaching activities: faceto-face; distance learning" -, clarification is recommended regarding distance learning activities.

3. Âmbito e objetivos do programa de estudos. Adequação ao projeto
educativo, científico e cultural da instituição.
Perguntas 3.1 a 3.3
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão claramente definidos e são compatíveis com a missão e a estratégia da
instituição:
Sim
3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes.
Os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes estão
claramente definidos e suficientemente desenvolvidos:
Sim
3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição.
Os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com a natureza e missão da instituição e são
adequados à estratégia de oferta formativa e ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:
Sim
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3.4. Apreciação global do âmbito e objetivos do ciclo de estudos.
3.4.1. Apreciação global
O programa tem por “objetivo geral assegurar formação avançada que contribua para o desenvolvimento de
competências de alto nível na produção e translação de conhecimento em enfermagem. A investigação
desenvolvida deve considerar os aspetos específicos da ontologia, epistemologia e metodologia da área científica
de Enfermagem alicerçada nos tópicos prioritários de investigação definidos pela UICISA: E.”
Objetivos de aprendizagem a desenvolver pelos estudantes são coerentes com o objetivo geral, estão bem
formulados e inseridos na área científica.
Formulação dos objetivos articulando objetivo primário e intencionalidade subsequente – por exemplo, “Gerar
contributos científicos relevantes para o avanço do conhecimento em enfermagem e que sustentem cuidados de
saúde de elevado valor” ou “Desenvolver investigação alicerçada em áreas prioritárias de investigação em
enfermagem, assente em valores éticos e de integridade académica”.
O ciclo de estudos insere-se na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e ao projeto
educativo, científico e cultural das instituições.
3.4.1. Global appraisal
The programme has the "general objective of ensuring advanced training that contributes to the development of
high-level skills in the production and transfer of knowledge in nursing. The research developed must consider the
specific aspects of ontology, epistemology and methodology of the scientific area of Nursing based on the priority
topics of research defined by UICISA: E."
Learning objectives to be developed by students are consistent with the overall objective, are well formulated and
inserted in the scientific area.
Formulation of the objectives articulating primary objective and subsequent intentionality - for example, "To
generate relevant scientific contributions to the advancement of nursing knowledge and to support high-value
health care" or "To develop research grounded in priority areas of nursing research, based on ethical values and
academic integrity".
The cycle of studies is part of the institutional strategy of training supply, given the institutional mission and the
educational, scientific and cultural project of the institutions.
3.4.2. Pontos fortes
Diversidade de objetivos.
Formulação e níveis de complexidade e especificidade dos objetivos de aprendizagem.
Pertinência da divulgação da pesquisa no contexto científico e também direcionado a outros públicos.
3.4.2. Strengths
Diversity of objectives.
Formulation and levels of complexity and specificity of learning objectives.
Relevance of research dissemination not only in the scientific context, also aimed at other audiences.
3.4.3. Pontos fracos
Pouco visível a aquisição/demonstração da capacidade de gerir a investigação e obter recursos financeiros para
apoiar a investigação.
3.4.3. Weaknesses
Not very visible acquisition/demonstration of capacity to manage research and obtain financial resources to
support research.

4. Desenvolvimento curricular e metodologias de ensino e aprendizagem.
Perguntas 4.1 a 4.10
4.1. Designação do ciclo de estudos.
A designação do ciclo de estudos é adequada aos objetivos gerais e objetivos de aprendizagem fixados:
Sim
4.2. Estrutura curricular.
A estrutura curricular é adequada e cumpre os requisitos legais:
Sim
4.3. Plano de estudos.
O plano de estudos é adequado e cumpre os requisitos legais:
Sim
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4.4. Objetivos de aprendizagem das unidades curriculares.
Os objetivos de aprendizagem das unidades curriculares (conhecimentos, aptidões e competências) estão definidos e
são coerentes com os objetivos gerais e os objetivos de aprendizagem definidos para o ciclo de estudos:
Sim
4.5. Conteúdos programáticos das unidades curriculares.
Os conteúdos programáticos das unidades curriculares são coerentes com os respetivos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
4.6. Metodologias de ensino e aprendizagem.
As metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos e para cada uma das unidades curriculares:
Sim
4.7. Carga média de trabalho dos estudantes.
A instituição assegurou-se que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em créditos ECTS:
Sim
4.8. Avaliação da aprendizagem dos estudantes.
As metodologias previstas para a avaliação da aprendizagem dos estudantes estão definidas em função dos objetivos
de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) das unidades curriculares:
Sim
4.9. Participação em atividades científicas.
As metodologias de ensino e aprendizagem facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas:
Sim
4.10. Fundamentação do número total de créditos do ciclo de estudos.
A duração do ciclo de estudos e o número total de créditos ECTS são fundamentados face aos requisitos legais e
prática corrente no Espaço Europeu de Ensino Superior. Os docentes foram consultados sobre a metodologia de
cálculo do n.º de créditos das unidades curriculares.
Sim

4.11. Apreciação global do desenvolvimento curricular e metodologias de aprendizagem do ciclo de
estudos.
4.11.1. Apreciação global
A designação do ciclo de estudos é adequada.
A estrutura curricular do ciclo de estudos é adequada e inovadora no design das UC (títulos pouco habituais).
O ciclo de estudos tem 240 ECTS distribuídos por 4 anos letivos – adequado ao perfil deste ciclo de estudos (os
estudantes no 1º ano têm unidades curriculares de natureza teórica e projeto de tese e no 2.º, 3.º e 4.º anos o
desenvolvimento da Tese). O 1º ano inclui três UC anuais (“Enfermagem: Inovação e Desenvolvimento”,
“Aprofundamento Científico Autodirigido” e “Projeto de Tese”); no 1º semestre, “Fundamentos de Investigação
Clínica”.
A unidade curricular “Aprofundamento Científico Autodirigido”, a frequentar no 1º e/ou 2º semestre, é composta
pela junção resultante da frequência de ações de formação avançada quer nas diversas Unidades Orgânicas da
Universidade de Coimbra, quer noutras Instituições de Ensino Superior Universitário de reconhecido mérito
científico, nacionais ou estrangeiras, em ligação à área de interesse/projeto do estudante. O que representa
disponibilidade relevante de UCs do 3º ciclo bem como potencia percurso personalizado de cada estudante.
No final do 1º ano, o estudante elabora uma proposta de projeto de tese a apresentar e discutir perante um júri.
Aprovado o projeto de tese, o estudante desenvolve nos anos subsequentes o plano de trabalhos conducente à
elaboração e defesa da Tese.
Constata-se alinhamento dos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares com os objetivos gerais e os
objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos, coerência dos conteúdos programáticos das unidades curriculares
com os objetivos de aprendizagem e adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos.
Ainda assim, não é claro como será assegurada a relação entre a UC “Projeto de Tese” e “Tese”, constatada a
constituição de corpo docente não partilhado nestas UC.
A estratégia de um “Comité de Tese, que incluirá um especialista na área/temática, externo ao corpo docente do
programa”, configura-se pertinente, sendo que não está esclarecido quem integra, além da personalidade externa.
A cada tese corresponde um total de 180 OT e sendo esta orientação individualizada a cada docente foram
associadas a totalidade da UC; o que significa, em termos médios, 30 horas/estudante/semestre nos 3 anos.
Salientam-se as estratégias definidas para garantir a articulação entre o ensino e a investigação, designadamente a
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participação dos estudantes em projetos e outras atividades de investigação.
Tendo em conta o caráter livre da UC de “Aprofundamento Científico Auto dirigido” (o que afeta
compreensivelmente as referências bibliográficas, que poderiam nem ser presentes), anota-se que a produção
científica do corpo docente, que é considerável e está documentada, escassamente se demonstra nas referências
bibliográficas das UC (com exceção de uma referência em “Fundamentos de Investigação Clínica” e 3 referências
em “Tese”).
Explícito o envolvimento dos regentes de UC na metodologia de cálculo dos créditos das unidades curriculares.
4.11.1. Global appraisal
The name of the cycle of studies is adequate.
The curricular structure of the study programme is adequate and innovative in the design of the CU (unusual titles).
The cycle of studies has 240 ECTS distributed by 4 academic years - adequate to the profile of this cycle of studies
(students in the 1st year have theoretical curricular units and a thesis project and in the 2nd, 3rd and 4th years the
development of the Thesis). The 1st year includes three annual CU ("Enfermagem: Inovação e Desenvolvimento",
"Aprofundamento Científico Autodirigido" and "Projeto de Tese"); in the 1st semester, "Fundamentos de
Investigação Clínica".
The curricular unit "Aprofundamento Científico Autodirigido", to be attended in the 1st and/or 2nd semester, is
made up of the sum resulting from the attendance of advanced training actions either in the various Organic Units
of the University of Coimbra, or in other University Higher Education Institutions of recognised scientific merit,
either national or foreign, in connection with the student's area of interest/project. This represents a relevant
availability of 3rd cycle CUs as well as enhances the personalised path of each student.
At the end of the 1st year, the student elaborates a proposal for a thesis project to be presented and discussed
before a jury. Once the thesis project is approved, the student develops, in the following years, the work plan
leading to the elaboration and defence of the Thesis.
The alignment of the learning objectives of the curricular units with the general objectives and the learning
objectives of the study cycle, the coherence of the syllabus of the curricular units with the learning objectives and
the appropriateness of the teaching and learning methodologies to the objectives are verified.
Still, it is not clear how the relation between "Thesis Project" and "Thesis" CU will be ensured, given the
constitution of non-shared teaching staff in these CU.
The strategy of a "Thesis Committee, which will include a specialist in the area/theme who is external to the
teaching staff of the programme", seems pertinent, although it is not clear who will be part of it, apart from the
external person.
Each thesis corresponds to a total of 180 OT and, as this guidance is individualised for each lecturer, the whole
course was associated; which means, in average terms, 30 hours/student/semester over the 3 years.
The strategies defined to guarantee the articulation between teaching and research, namely the participation of
students in projects and other research activities, should be highlighted.
Taking into account the free nature of the UC of "Self-directed scientific deepening" (which understandably affects
the bibliographic references, which might not even be present), it is noted that the scientific production of the
teaching staff, which is considerable and is documented, is scarcely shown in the bibliographic references of the
UC (with the exception of one reference in "Fundamentals of Clinical Research" and 3 references in "Thesis").
Explicit involvement of UC regents in the curricular unit credit calculation methodology.
4.11.2. Pontos fortes
Estratégias bem definidas para garantir o alinhamento dos métodos de avaliação da aprendizagem dos estudantes
com os objetivos de aprendizagem pretendidos.
Um ano de parte curricular que sustenta o desenvolvimento do trabalho de investigação.
Conteúdos essenciais para a produção de investigação de qualidade.
Possibilidade de percursos em UC de outros 3ºs ciclos de estudos (15 ECTS).
4.11.2. Strengths
Well-defined strategies to ensure the alignment of student learning assessment methods with the intended learning
objectives.
One year of curricular part that supports the development of research work.
Essential contents for the production of quality research.
Possibility of pathways in UC of other 3rd study cycles (15 ECTS).
4.11.3. Pontos fracos
Objetivo de aprendizagem (“Desenvolver a capacidade de liderança e de integração em redes nacionais e
internacionais, considerando a especificidade do papel dos enfermeiros nas equipas de saúde multiprofissionais”)
poderia estar especificado.
Os objetivos e conteúdos relativos a captação e gestão de recursos para pesquisa podem ser reforçados.
Pouco explícita problematização das necessidades em cuidados de enfermagem.
Pode ser ampliada a referência bibliográfica dos docentes do ciclo de estudos nas unidades curriculares.
4.11.3. Weaknesses
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Learning objective ("Develop the capacity of leadership and integration in national and international networks,
considering the specificity of the nurses' role in multiprofessional health teams") could be specified.
Research fundraising and management objectives and content could be strengthened.
Not very explicit the needs problematisation in nursing care
The bibliographic reference of the teachers of the cycle of studies in the curricular units could be expanded.

5. Corpo docente.
Perguntas 5.1 a 5.6.
5.1. Coordenação do ciclo de estudos.
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:
Sim
5.2. Cumprimento de requisitos legais.
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado e especializado:
Sim
5.3. Adequação da carga horária.
A carga horária do pessoal docente é adequada:
Sim
5.4. Estabilidade.
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:
Sim
5.5. Dinâmica de formação.
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às necessidades
eventualmente existentes de qualificação académica e de especialização do corpo docente do ciclo de estudos:
Sim
5.6. Avaliação do pessoal docente.
Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas medidas
conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Sim

5.7. Apreciação global do corpo docente.
5.7.1. Apreciação global
O perfil do coordenador do ciclo de estudos é adequado - Doutor em Enfermagem, Agregação em Enfermagem,
Professor Coordenador Principal do quadro da ESEnfC.
O corpo docente tem 26 docentes, 100% integrados na carreira docente, 100% academicamente qualificado, 92%
doutorados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos, dos quais 81 % (21) titulares do grau de doutor na
primeira área fundamental do ciclo de estudos - Enfermagem (considerando titular de grau de doutor em Ciências
da Saúde, na especialidade de Enfermagem).
Todos os docentes integrados em unidades de investigação avaliadas pela FCT com Muito Bom e Excelente.
Docentes com vínculo à ESEnfC são investigadores integrados na UICISA: E.
Todos os docentes do ciclo de estudos com ligação à instituição por um período superior a três anos.
Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional previstos no Regulamento Geral do Sistema de Avaliação do Pessoal
Docente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Despacho n.º 410/2012, n.º 10, série II de 13 de janeiro de
2012) e no Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da Universidade de Coimbra, Regulamento nº
398/2010, n.º 87, série II de 5 de Maio de 2010 retificado no (DR. 2.ª Série, de 117/05/2010).
A proposta prevê que “de acordo com as temáticas abordadas, poderão ainda colaborar nas diversas unidades
curriculares docentes e investigadores da de Faculdade de Letras, da Faculdade de Direito, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física e dos diversos Centros de
Investigação da Universidade de Coimbra”. Recomenda-se que os requisitos da qualificação sejam, nestes
eventuais casos, igualmente atendidos.
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Quanto à carga horária do pessoal docente, a distribuição de serviço letivo é linear nas UC de “Enfermagem:
Inovação e Desenvolvimento” e “Fundamentos de Investigação Clínica”. Anotamos duas observações: (1) Na UC de
“Aprofundamento científico autodirigido”, prevendo-se que os estudantes realizem UC do 3º ciclo ou atividades de
formação avançada de escolha individual, a perfazer 15 ECTS não se percebe a distribuição do total de horas da UC
por cada docente de uma equipa de cinco; (2) A UC de “Projeto de Tese” tem 10h de seminário, em que “será
apresentado um conjunto de projetos em curso nas Unidades de Investigação” – na equipa de 7 docentes, cada
docente tem distribuído o total de horas da UC, pelo que se subentende que todos participam em todas as horas da
UC.
5.7.1. Global appraisal
The profile of the coordinator of the study cycle is adequate - PhD in Nursing, Agregação in Nursing, Head
Coordinating Professor of the ESEnfC.
The teaching staff has 26 teachers, 100% integrated in the teaching career, 100% academically qualified, 92% with a
PhD in the fundamental areas of the study cycle, of whom 81% (21) hold a PhD degree in the first fundamental area
of the study cycle - Nursing (considering that they hold a PhD degree in Health Sciences, in the speciality of
Nursing).
All teachers integrated in research units evaluated by FCT with Very Good and Excellent. Teachers connected to the
ESEnfC are researchers integrated in UICISA: E.
All teachers of the study cycle who are connected to the institution for a period exceeding three years.
Procedures for evaluating teaching staff performance and measures leading to their permanent updating and
professional development provided in the General Regulations for the System of Evaluation of Teaching Staff of the
Coimbra School of Nursing (Order No. 410/2012, No. 10, Series II of January 13, 2012) and in the Regulations for
performance evaluation of teaching staff of the University of Coimbra, Regulation No. 398/2010, No. 87, Series II of
May 5, 2010 rectified in the (DR. 2nd Series, of 117/05/2010).
The proposal foresees that "according to the themes addressed, teachers and researchers from the Faculty of Arts,
the Faculty of Law, the Faculty of Science and Technology, the Faculty of Sports Science and Physical Education
and the various Research Centres of the University of Coimbra may also collaborate in the various curricular units".
It is recommended that the qualification requirements should also be met in these cases.
Regarding the teaching staff workload, the distribution of teaching service is linear in the CU of "Nursing:
Innovation and Development" and "Fundamentals of Clinical Research". We note two observations: (1) In the UC of
"Aprofundamento científico autodirigido" (Self-directed scientific deepening), since it is expected that students take
UC of the 3rd cycle or advanced training activities of individual choice, to make up 15 ECTS, it is not clear the
distribution of the total hours of the UC by each teacher of a team of five; (2) The "Thesis Project" CU has 10 hours
of seminar, in which "a set of projects underway in the Research Units will be presented" - in the team of 7 teachers,
each teacher has distributed the total hours of the CU, so it is understood that all participate in all the hours of the
curricular unit.
5.7.2. Pontos fortes
Adequação do perfil do coordenador do ciclo de estudos
Corpo docente de carreira e academicamente qualificado 100%.
Doutorados na primeira área fundamental do ciclo de estudos
Todos os docentes integrados em unidades de investigação avaliadas pela FCT com Muito Bom e Excelente.
Todos os docentes com ligação à instituição por um período superior a três anos.
5.7.2. Strengths
Profile of the cycle of studies coordinator adequacy.
Career and academically qualified teaching staff 100%.
PhDs in the first fundamental area of the study cycle.
All teaching staff integrated in research units evaluated by FCT with Very Good and Excellent.
All teaching staff members with a connection to the institution for more than three years..
5.7.3. Pontos fracos
A existência de docentes de outras áreas científicas pode ser interessante, como se defende, para a investigação
translacional, ainda que possa constituir um risco para o desenvolvimento científico da Enfermagem avançada.
5.7.3. Weaknesses
The existence of faculty members from other scientific areas may be interesting, as argued, for translational
research, even though it may constitute a risk for the scientific development of advanced Nursing.

6. Pessoal não-docente.
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Perguntas 6.1 a 6.3.
6.1. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de estudos:
Sim
6.2. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do ciclo de estudos:
Sim
6.3. Avaliação do pessoal não-docente.
Existem procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e estão implementadas medidas conducentes à sua
permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Sim

6.4. Apreciação global do pessoal não-docente.
6.4.1. Apreciação global
Explicitação do número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos e de
apoio.
Todos não docentes são licenciados.
A avaliação do pessoal não-docente é realizada de acordo com o procedimento da Avaliação de desempenho da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, secção III Art.º 89, 90 e 91).
6.4.1. Global appraisal
Explanation of the number and time system of the non-teaching staff assigned to the teaching of the study and
support cycle.
All non-teaching staff hold a university degree.
The evaluation of the non-teaching staff is carried out according to the performance evaluation procedure of the
General Labour Law in Public Functions (Law No. 35/2014, section III Art. 89, 90 and 91).
6.4.2. Pontos fortes
Pessoal não docente afeto ao ciclo de estudos e respetiva qualificação.
A posição direta de um funcionário do Gabinete do Reitor da Universidade de Coimbra é importante - o apoio do
mais alto nível da instituição universitária facilita a atividade de gestão académica e garante a sincronização com
as estruturas de doutoramento da mesma universidade.
6.4.2. Strengths
Non-teaching staff assigned to the study cycle and their qualifications.
The direct position of an official in the Rector's Office of the University of Coimbra is important - support from the
highest level of the university institution facilitates academic management activity and ensures synchronisation
with the doctoral structures of the same university.
6.4.3. Pontos fracos
Sem comentário.
6.4.3. Weaknesses
No comments.

7. Instalações e equipamentos.
Perguntas 7.1 e 7.2.
7.1. Instalações.
A instituição dispõe de instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores,...)
necessárias ao cumprimento dos objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos:
Sim
7.2. Equipamentos.
A instituição dispõe de equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários ao cumprimento dos
objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos:
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Sim

7.3. Apreciação global das instalações e equipamentos.
7.3.1. Apreciação global
Instalações e equipamentos adequados. Salas, anfiteatros, bibliotecas, salas de computadores com acesso à
internet e laboratórios disponíveis para o ensino presencial na UICISA: E/ESEnfC e na Universidade de Coimbra.
Plataformas informáticas para algumas aulas e orientação tutorial a distância, designadamente as plataformas
UCStudent eUCTearcher.
Os alunos terão acesso a todos os espaços da UICISA: E/ESEnfC e da UC, incluindo as cantinas.
Utilização de computadores e projetores para a lecionação de aulas teóricas, teórico-práticas, seminários e
orientação tutorial.
Equipamentos laboratoriais existentes na UICISA: E/ESEnfC (por exemplo laboratórios de simulação de alta
fidelidade e equipamentos de apoio à investigação experimental e aplicada em tecnologias de cuidados de saúde e
recursos existentes no Portugal Centre for Evidence Based Practice: a Joanna Briggs Institute Centre of
Excellence) e laboratórios existentes na Universidade de Coimbra.
7.3.1. Global appraisal
Adequate facilities and equipment. Rooms, amphitheatres, libraries, computer rooms with internet access and
laboratories available for face-to-face teaching at UICISA: E/ESEnfC and at the University of Coimbra.
Computer platforms for some classes and tutorial guidance at a distance, namely the UCStudent and UCTearcher
platforms.
Students will have access to all the spaces of UICISA: E/ESEnfC and the UC, including the canteens.
Use of computers and projectors for the teaching of theoretical and theoretical-practical classes, seminars and
tutorial guidance.
Existing laboratory equipment at UICISA: E/ESEnfC (e.g. high fidelity simulation laboratories and equipment to
support experimental and applied research in health care technologies and existing resources at the Portugal
Centre for Evidence Based Practice: the Joanna Briggs Institute Centre of Excellence) and laboratories at the
University of Coimbra.
7.3.2. Pontos fortes
Instalações e equipamentos das duas IES.
Equipamentos laboratoriais existentes na UICISA: E/ESEnfC.
Recursos existentes no Portugal Centre for Evidence Based Practice: a Joanna Briggs Institute Centre of
Excellence
7.3.2. Strengths
Facilities and equipment of the two HEIs.
Existing laboratory equipment at UICISA: E/ESEnfC.
Existing resources at the Portugal Centre for Evidence Based Practice: the Joanna Briggs Institute Centre of
Excellence
7.3.3. Pontos fracos
Sem comentário.
7.3.3. Weaknesses
No comments.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
Perguntas 8.1 a 8.4.
8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos.
A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os docentes do ciclo de estudos em atividades
de investigação, de acordo com os requisitos legais em vigor:
Sim
8.2. Produção científica.
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, livros e capítulos de livro, nos últimos cinco anos, com relevância para a área do ciclo de estudos:
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Sim
8.3. Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível e/ou estudos artísticos.
Existem atividades de desenvolvimento, formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível e/ou estudos
artísticos, com relevância para a área do ciclo de estudos, que representam um contributo real para o desenvolvimento
nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística:
Sim
8.4. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais.
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e
internacionais:
Sim

8.5. Apreciação global das atividades de investigação, atividades de desenvolvimento de natureza
profissional de alto nível e/ou estudos artísticos.
8.5.1. Apreciação global
Na atualidade encontram-se em desenvolvimento 15 projetos financiados (12 em colaboração internacional; três em
colaboração com instituições e empresas nacionais).
As publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação internacional com
revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos, evidenciam
produção científica expressiva e relevante.
Nas atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível, relevantes para o ciclo de estudos,
identificam-se projetos de investigação financiados a nível nacional e europeu, participação em IES nacionais e
estrangeiras, atividades como peritos em instituições nacionais e estrangeiras, membro de painéis de avaliação,
formação pós-graduada, orientações de teses de doutoramento, projetos com a comunidade e de translação.
8.5.1. Global appraisal
Currently, 15 funded projects are under development (12 in international collaboration; three in collaboration with
national institutions and companies).
The scientific publications of the teaching staff of the study cycle, in peer-reviewed international journals, books or
book chapters, relevant to the study cycle, in the last 5 years, show expressive and relevant scientific production.
The high level professional development activities relevant to the study cycle include research projects funded at
national and European level, participation in national and foreign HEIs, activities as experts in national and foreign
institutions, member of evaluation panels, post-graduate training, supervision of doctoral theses, community and
translational projects.
8.5.2. Pontos fortes
Todos os docentes em Unidades de Investigação e um grande grupo de professores em Unidade de Investigação
de Enfermagem.
Expostos projetos de investigação relevantes na área do ciclo de estudos.
8.5.2. Strengths
All teachers in Research Units and a large group of teachers in Nursing Research Unit.
Relevant research projects in the area of the cycle of studes.
8.5.3. Pontos fracos
As linhas de investigação oferecidas aos doutorandos não estão claramente definidas e/ou parecem depender dos
projetos em curso.
8.5.3. Weaknesses
The lines of research offered to doctoral students are not clearly defined and/or seem to depend on the ongoing
projects.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público).
Perguntas 9.1 a 9.3.
9.1. Expectativas de empregabilidade.
A instituição promoveu uma análise da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares, com base em
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dados oficiais:
Sim
9.2. Potencial de atração de estudantes.
A instituição promoveu uma análise sobre a evolução de candidatos ao ensino superior na área do ciclo de estudos,
indicando as eventuais vantagens competitivas percecionadas:
Sim
9.3. Parcerias regionais.
A instituição estabeleceu parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
Sim

9.4. Apreciação global do enquadramento do ciclo de estudos na rede de formação nacional.
9.4.1. Apreciação global
Elevado potencial de atração de estudantes.
Referido que “Existe ainda a capacidade para atrair estudantes do espaço europeu, latino-americano e da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).” mas sem especificação.
Ausência de parcerias com outras unidades de investigação de norte a sul do país.
9.4.1. Global appraisal
High potential for attracting students.
It is stated that "There is also the capacity to attract students from Europe, Latin America and the Community of
Portuguese-Speaking Countries (CPLP)" but without specification.
Absence of partnerships with other research units from the north to the south of the country.
9.4.2. Pontos fortes
Sem comentários.
9.4.2. Strengths
No comments.
9.4.3. Pontos fracos
Sem comentários.
9.4.3. Weaknesses
No comments.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no Espaço Europeu de
Ensino Superior (EEES).
Perguntas 10.1 e 10.2.
10.1. Ciclos de estudos similares em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES)
O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de instituições de referência do EEES:
Sim
10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos similares.
O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) análogos aos de outros
ciclos de estudos de instituições de referência do EEES:
Sim

10.3. Apreciação global do enquadramento no Espaço Europeu de Ensino Superior.
10.3.1. Apreciação global
O programa apresenta uma estrutura consistente com os outros programas do espaço europeu.
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10.3.1. Global appraisal
The programme has an structure consistent with the other programmes in the European area.
10.3.2. Pontos fortes
Sem comentários.
10.3.2. Strengths
No comments.
10.3.3. Pontos fracos
Sem comentários.
10.3.3. Weaknesses
No comments.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço.
Perguntas 11.1 a 11.4.
11.1. Locais de estágio ou formação em serviço.
Existem locais de estágio ou formação em serviço adequados e em número suficiente:
Não aplicável
11.2. Acompanhamento dos estudantes pela instituição.
São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de estágio ou
formação em serviço:
Não aplicável
11.3. Garantia da qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço.
Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos estudantes:
Não aplicável
11.4. Orientadores cooperantes.
São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com qualificações
adequadas (para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):
Não aplicável

11.5. Apreciação global das condições de estágio ou formação em serviço.
11.5.1. Apreciação global
NA
11.5.1. Global appraisal
NA
11.5.2. Pontos fortes
NA
11.5.2. Strengths
NA
11.5.3. Pontos fracos
NA
11.5.3. Weaknesses
NA
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12. Observações finais.
12.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável).
<sem resposta>
12.1. Appraisal of the institution’s response (if applicable).
<no answer>
12.2. Observações.
<sem resposta>
12.2. Observations.
<no answer>
12.3. PDF (100KB).
<sem resposta>

13. Conclusões.
13.1. Apreciação global da proposta do novo ciclo de estudos.
Síntese das apreciações efetuadas ao longo do relatório, sistematizando os pontos fortes e as debilidades da proposta
de criação do novo ciclo de estudos.
Salientam-se as evidencias que sustentam as conclusões e decisão:
- O processo encontra-se instruído com as deliberações de aprovação pelos órgãos das instituições
- IES tem publicado Regulamento n.º 805-A/2020, de 24 de setembro de 2020 pelo que se recomenda atualização
face à publicação do Decreto-lei nº 27/2021 de 16 de abril.
- As condições específicas de ingresso no ciclo de estudos são adequadas e cumprem os requisitos.
- Duração do ciclo de estudos adequada.
- Número de admissões proposto fundamentado.
- O ciclo de estudos insere-se na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e ao
projeto educativo, científico e cultural das instituições.
- Objetivos de aprendizagem a desenvolver pelos estudantes são coerentes com o objetivo geral, estão bem
formulados e inseridos na área científica.
- A designação do ciclo de estudos é adequada aos objetivos gerais e objetivos de aprendizagem fixados.
- A estrutura curricular é adequada, inovadora e cumpre os requisitos legais.
- Constata-se alinhamento dos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares com os objetivos gerais e os
objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos, coerência dos conteúdos programáticos das unidades curriculares
com os objetivos de aprendizagem e adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos.
- Explícito o processo de operacionalização do plano de estudos e distribuição da carga de trabalho.
- Salientam-se as estratégias definidas para garantir a articulação entre o ensino e a investigação, designadamente
a participação dos estudantes em projetos e outras atividades de investigação.
- Explícito o envolvimento dos regentes de unidades curriculares na metodologia de cálculo dos créditos das
unidades curriculares.
- Possibilidade de percursos em UC de outros 3ºs ciclos de estudos (15 ECTS).
- Sem prejuízo do caráter livre da UC de “Aprofundamento Científico Auto dirigido”, anota-se que a produção
científica do corpo docente, que é considerável, está escassamente demonstrada nas referências bibliográficas das
UC (com exceção de uma referência em “Fundamentos de Investigação Clínica” e 3 referências em “Tese”). Pode
ser ampliada a referência bibliográfica dos docentes do ciclo de estudos nas UC.
- O perfil do coordenador do ciclo de estudos é adequado.
- O corpo docente tem 26 docentes, 100% integrados na carreira docente, 100% academicamente qualificado, 92%
doutorados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos, dos quais 81 % (21) titulares do grau de doutor na
primeira área fundamental do ciclo de estudos - Enfermagem (considerando titular de grau de doutor em Ciências
da Saúde, na especialidade de Enfermagem).
- Todos os docentes integrados em unidades de investigação avaliadas pela FCT com Muito Bom e Excelente.
Docentes com vínculo à ESEnfC são investigadores integrados na UICISA: E.
- A existência de docentes de outras áreas científicas pode ser interessante, como se defende, para a investigação
translacional, ainda que possa constituir um risco para o desenvolvimento científico da Enfermagem avançada.
- Todos os docentes do ciclo de estudos com ligação à instituição por um período superior a três anos.
- Todos os docentes em Unidades de Investigação e um número elevado de professores em Unidade de
Investigação de Enfermagem.
- Apresentados os procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua
permanente atualização e desenvolvimento profissional.
- Adequação de número, qualificação e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de
estudos e de apoio.
- Instalações e equipamentos adequados. Plataformas UCStudent eUCTearcher. Equipamentos laboratoriais
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existentes na UICISA, Centre for Evidence Based Practice: a Joanna Briggs Institute Centre of Excellence.
- Elevado potencial de atração de estudantes.
- O programa apresenta um estrutura global consistente com os outros programas do espaço europeu.
- Poderá ser melhorado o perfil específico do doutoramento (fazer doutoramento em Coimbra, que linhas de
investigação em enfermagem oferece?) e procedimentos para obter Menções Internacionais ou sistemas de bolsas
de pré-doutoramento.
- Referido que “Existe ainda a capacidade para atrair estudantes do espaço europeu, latino-americano e da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).” mas sem especificação.
- A SWOT apresentada é pertinente.
- Acentua-se a relevância de desenvolver doutoramento na área científica na zona Centro do país.
- Salienta-se a importância de envolvimento de doutores em enfermagem a nível nacional, na orientação dos
estudantes, no previsto Comité de Tese. Será expectável que, no tempo, também se torne visível interligação com
as unidades de investigação em enfermagem e em saúde a nível nacional e internacional.
13.1. Global appraisal of the study programme.
Synthesis of the appraisals made in the report, systematising the strengths and weaknesses of the study programme.
The evidence that supports the conclusions and decision is highlighted:
- The process is instructed with the deliberations of approval by the institutions' bodies
- The IES has published Regulation no. 805-A/2020, of 24 September 2020 and therefore an update is recommended
given the publication of Decree-Law no. 27/2021 of 16 April.
- The specific conditions for admission to the study cycle are adequate and fulfil the requirements.
- The duration of the study cycle is adequate.
- The proposed number of admissions is justified.
- The cycle of studies is inserted in the institutional strategy of training supply, given the institutional mission and
the educational, scientific and cultural project of the institutions.
- The learning objectives to be developed by the students are coherent with the general objective, well formulated
and inserted in the scientific area.
- The designation of the study cycle is adequate to the established general objectives and learning objectives.
- The curricular structure is adequate, innovative and fulfils the legal requirements.
- The learning objectives of the curricular units are aligned with the general objectives and learning objectives of
the study cycle, the syllabus contents are coherent with the learning objectives, and the teaching and learning
methodologies are adequate to the objectives.
- Explicit the operationalisation process of the study plan and the workload distribution.
- The strategies defined to guarantee the articulation between teaching and research, namely the participation of
students in projects and other research activities, should be highlighted.
- Explicit involvement of curricular units regents in the methodology for calculating course unit credits.
- Possibility of courses in curricular units of other 3rd study cycles (15 ECTS).
- Without prejudice to the free character of the UC of "Self-directed scientific deepening", it is noted that the
scientific production of the teaching staff, which is considerable, is scarcely shown in the bibliographic references
of the UC (with the exception of one reference in "Fundamentals of Clinical Research" and 3 references in
"Thesis"). The bibliographic references of the teaching staff of the study cycle could be extended in the CU.
- The profile of the coordinator of the study cycle is adequate.
- The teaching staff has 26 teachers, 100% integrated in the teaching career, 100% academically qualified, 92% with
a PhD degree in the fundamental areas of the study cycle, of which 81% (21) have a PhD degree in the first
fundamental area of the study cycle - Nursing (considering that they have a PhD degree in Health Sciences, in the
speciality of Nursing).
- All teachers integrated in research units evaluated by FCT with Very Good and Excellent. Professors working at
the ESEnfC are researchers integrated in UICISA: E.
- The existence of teachers from other scientific areas may be interesting, as argued, for translational research,
although it may constitute a risk to the scientific development of advanced Nursing.
- All teachers in the study cycle with a connection to the institution for a period longer than three years.
- All teachers in Research Units and a high number of teachers in Nursing Research Units.
- The procedures for assessing teaching staff performance and measures leading to their permanent updating and
professional development are presented.
- Adequacy of the number, qualification and time system of the non-teaching staff assigned to the teaching of the
study and support cycle.
- Adequate facilities and equipment. UCStudent and UCTearcher platforms. Laboratory equipment existing at
UICISA, Centre for Evidence Based Practice: the Joanna Briggs Institute Centre of Excellence.
- High student attraction potential.
- The programme has a global structure consistent with other programmes in Europe.
- The specific PhD profile could be improved (to do a PhD in Coimbra, which lines of research in nursing does it
offer?) and procedures to obtain International Mentions or pre-doctoral scholarship systems.
- Mentioned that "There is also the capacity to attract students from the European and Latin American space and
the Community of Portuguese Language Countries (CPLP)." but without specification.
- The SWOT presented is pertinent.
- The relevance of developing PhDs in the scientific area in the Centre of the country is emphasised.
- The importance of involving doctors in nursing at a national level, in the guidance of students, in the planned
Thesis Committee, is highlighted. It is expected that, in time, interconnection with national and international nursing
and health research units will also become visible.

08/04/2022, 16:42

NCE/21/2100151 — Relatório preliminar da CAE - Novo ciclo de estudos

17 de 17

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=aeaa...

13.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global da proposta de criação do ciclo de estudos, a CAE recomenda:
A acreditação do ciclo de estudos
13.3. Período de acreditação condicional (se aplicável).
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação do período de acreditação proposto (em n.º de anos).
<sem resposta>
13.4. Condições (se aplicável).
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação das condições a cumprir.
<sem resposta>
13.4. Conditions to fulfil (if applicable)
In the case of conditional accreditation, indicate the conditions to be fulfilled.
<no answer>

08/04/2022, 16:42

