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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender a família como uma unidade em transição;
2. Compreender e descrever as transições familiares (normativas e acidentais ou não normativas) decorentes dos seus processos desenvolvimentais inerentes ao
ciclo vital;
3. Mobilizar conhecimentos para o diagnóstico atempado de situações comprometedoras das funções familiares fundamentais;
4. Com base no diagnóstico efetuado, implementar respostas de enfermagem à família baseadas na evidência científica.

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

Conteúdo da unidade curricular
Transições desenvolvimentais Transições saúde/doença Transições situacionais Dos processos adaptativos à resiliência familiar

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Transições desenvolvimentais
- Ciclos evolutivos, mudanças e crise
- Crescimento e Desenvolvimento
- Ciclo Vital da Família: Padrões de regularidade desenvolvimentais
- A antecipação à crise na promoção da adaptação
2. Transições saúde/doença
- A família e a experiência da doença: os recursos internos e externos de coping familiar
- A dependência na família e o papel do prestador de cuidados
- Doença crónica e o ciclo de vida familiar
- Modelo de resiliência ao stress
3. Transições situacionais
- Morte e luto na família
- Violência familiar
- Gravidez na adolescência
- Exclusão social: minorias étnicas e pobreza
4. Dos processos adaptativos à resiliência familiar
- Características da família resiliente
- Processos transaccionais e co-evolutivos na resiliênci
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Métodos de ensino e de aprendizagem
As metodologias centram-se numa abordagem de análise e reflexão, promotora do desenvolvimento de competências e da tomada de decisão. As aulas teóricopráticas incluem a problematização das práticas profissionais dos mestrandos, com apresentação e discussão de trabalhos e análise de documentos científicos.
Determinadas temáticas mais específicas poderão ser desenvolvidas por experts convidados.

Alternativas de avaliação
1. Época Final - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Temas de Desenvolvimento - 50% (Trabalho escrito)
- Apresentações - 50% (Apresentação do trabalho e discussão em sala de aula)
2. época de recurso - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame final escrito com inclusão de toda a matéria)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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