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Maria Augusta Pereira da Mata, Adília Maria Pires da Silva Fernandes, Manuel Alberto Morais Brás

Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. -Reconhecer a complexidade do sistema familiar, na sua globalidade e equifinidade;
2. -Identificar a família como uma unidade em transformação, sujeita a transições normativas decorrentes do seu processo desenvolvimental inerente ao seu ciclo de
vida;
3. -Mobilizar os recursos da comunidade para a prestação de cuidado à família capacitando a mesma face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
desenvolvimento, em contexto de prática clinica, de competências específicas no cuidado à família a vivenciar processos de saúde/ doença, com vista à promoção
da saúde, prevenção e tratamento da doença, readaptação funcional e reintegração social em todos os contextos de vida.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Cuidar a família como unidade de cuidados, ao longo do ciclo vital.
- Estabelece relação com a família para promover a saúde, prevenir doenças e controlo de situações
- Colhe dados pertinentes para o estado de saúde da família.
2. Lidera e colabora nos processos de intervenção no âmbito da enfermagem de saúde familiar
- Articula com outras equipas de saúde, mobilizando os recursos para prestar cuidados à família.

Bibliografia recomendada
Não se aplica

Métodos de ensino e de aprendizagem
Cada mestrando será orientado por um docente e acompanhado por um orientador cooperante do contexto onde o estágio se realiza. As metodologias a usar serão
coerentes com o trabalho a realizar e com o progresso de cada mestrando.

Alternativas de avaliação
- Avaliação final - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 100% (Avaliação contínua - 50% Estudo de caso familiar - 50%)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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Maria Augusta Pereira da Mata
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