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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. - Aprofundar conhecimentos no âmbito pedagógico, relacional, técnico e científico sobre supervisão clínica em enfermagem;
2. - Refletir acerca de estratégias de ensino-aprendizagem, que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional dos formandos, nos vários contextos de
formação da prática clínica;
3. - Analisar os principais modelos de supervisão clínica em enfermagem, adequados aos diferentes níveis de intervenção;
4. - Fomentar o desenvolvimento de uma a atitude critico-reflexiva e inovadora na educação e auto-formação dos estudantes de enfermagem na prática clínica;
5. - Desenvolver competências que promovam a implementação de novos modelos de supervisão clínica, orientação e avaliação nos contextos educativos e
profissionais.

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

Conteúdo da unidade curricular
A Observação e a Comunicação. Os nove cenários de Supervisão Clínica em Saúde en Senge. Desenvolvimento da capacidade critico-reflexiva em contextos de
formação em supervisão clínica. Supervisão clínica em enfermagem: conceito e processos; Objetos da supervisão clínica; Modelos e modalidades de supervisão
clínica em enfermagem; Formação de estudantes na prática clínica; Supervisão na prestação de cuidados: dimensões e estratégias; Liderança, supervisão clínica e
qualidade de cuidado.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Teorias e modelos de aprendizagem, educação e formação profissional;
2. Fundamentos do processo de observação e comunicação em contexto educativo e profissional;
3. Processo de comunicação inter-pessoal:
- Relação de ajuda e desenvolvimento pessoal e profissional (stresse, liderança e conflito);
4. Supervisão clínica: Conceitos modelos e teorias
- Prática reflectida como essência da supervisão clínica;
5. Processo de supervisão clínica em enfermagem:
- Fases do processo de supervisão, estilos de supervisão, perfil do supervisor clínico;
- Competência Emocional do Formador em Supervisão Clínica
6. Metodologias para o desenvolvimento
- de uma atitude crítico-reflexiva numa dimensão pessoal e interpessoal,
- de uma atitude crítico-reflexiva facilitadora de uma interligação teoria prática;
7. Competências relacionadas com orientação, avaliação em supervisão clínica,
- contexto educativo e profissional.
8. Supervisão clínica em enfermagem
- Conceito e processos
9. Objetos da supervisão clínica
10. Modelos e modalidades de supervisão clínica em enfermagem
11. Formação de estudantes na prática clínica
12. Supervisão na prestação de cuidados: dimensões e estratégias
- Dimensões e estratégias
13. Liderança, supervisão clínica e qualidade de cuidados.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas e teórico/práticas utilizando o modelo participativo; - Pesquisa bibliográfica orientada; - Dinâmicas de grupo para Trabalhos de Grupo; - Seminários; Análise de textos, filmes e documentários específicos da área de supervisão clínica; Apresentação Escrita e Oral de Trabalhos de Grupo

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Discussão de Trabalhos - 100% (Apresentação Escrita e Oral, com avaliação individual)
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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