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Na Escola de Enfermagem da UCP, a formação em Enfermagem emerge como um projeto de
desenvolvimento ao longo da vida, que inclui os diferentes ciclos de formação (licenciatura,
mestrado e doutoramento) e incorpora a formação continuada (presencial ou b-learning)
que visa promover o crescimento de pessoas em todo o seu potencial pessoal e profissional,
assumindo-se como um processo de interação contínuo entre docentes e discentes e acreditando
que o conhecimento em enfermagem se potencializa na multidisciplinaridade das ciências e
humanidades.

MESTRADO EM ENFERMAGEM

0s cursos de mestrado, integrando 90 ou 120 créditos ECTS, visam o aprofundamento de
competências profissionais e académicas com recurso à investigação, abrindo horizontes de
desenvolvimento pessoal, profissional e académico ao longo da vida.

Enfermagem Médico-Cirúrgica – para aquisição, desenvolvimento e integração de saberes
para a assistência de enfermagem avançada à pessoa adulta e idosa com doença grave e
em estado crítico.

Aprendizagens anteriores são creditáveis para o prosseguimento de estudos, desde que
relevantes na área de formação, tomando como referencial os objetivos de aprendizagem e as
competências desenvolvidas e a desenvolver.

Enfermagem Comunitária – para aquisição, desenvolvimento e integração de saberes para a
assistência de enfermagem avançada a famílias, grupos e comunidades.

Condições de admissão
Podem candidatar-se ao Curso de Mestrado em Enfermagem os titulares de:
- Licenciatura em enfermagem ou equivalente legal;
- Habilitação para o exercício de enfermagem obtida em instituição de ensino superior
estrangeira após processo de reconhecimento de habilitações.

Bolsas e prémios de mérito
Os estudantes com média de licenciatura igual ou superior a 16 valores, beneficiam de bolsa de
mérito que concede redução para 50% do valor total da propina no 1º ano do curso.
Os estudantes que tenham concluído a licenciatura em enfermagem na UCP (ou nas
escolas de enfermagem integradas) beneficiam de bolsa de mérito com média igual ou
superior a 15 valores.
Aos 2 estudantes com classificação final de summa cum laude no mestrado em Enfermagem e
melhor classificação na parte curricular, é atribuído um PRÉMIO DE MÉRITO, correspondente
a bolsa para a frequência do curso de doutoramento, reduzindo em 50 % os custos da parte
curricular do curso.

Horário
As sessões letivas presenciais decorrem à 5.ª feira: 16h00 - 20h00; 6.ª feira: 9h00 - 13h00
e 14h00 - 18h00; sábado: 9h00 - 13h00. 0s estágios são realizados a um ritmo médio de 25
horas semanais, nos turnos normais de trabalho.

NOTA IMPORTANTE
Considerando as metodologias utilizadas, cada formando deverá dispor de acesso a um
computador com ligação à internet. Algumas aulas poderão ser lecionadas em inglês.

De natureza profissional, com componente teórica e estágio com relatório
90 ECTS (3 semestres)

Áreas de especialização:

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica – para aquisição, desenvolvimento e integração
de saberes para a assistência de enfermagem avançada ao recém-nascido, criança e
adolescente, especialmente dirigida para a promoção do desenvolvimento e adaptação aos
processos de saúde e doença.

MESTRADO EM ENFERMAGEM AVANÇADA
Com componente teórica e dissertação – 120 ECTS (4 semestres)
Enfermagem Avançada - para aquisição, desenvolvimento e integração de saberes sobre as
respostas humanas sensíveis aos cuidados de enfermagem, visando encontrar soluções e emitir
juízos em situações complexas, incorporando a evidência científica disponível e com recurso a
métodos de investigação.

Regime de frequência
Os cursos podem ser frequentados em regime de tempo parcial, num mínimo de 15 ECTS
por semestre, sem agravamento do custo total.
É possível a frequência casuística das unidades curriculares com possibilidade de creditação
em inscrição posterior.
O custo de cada unidade curricular depende do número de ECTS e pode ser pago em cinco
mensalidade, correspondendo ao semestre em que decorrem.

