
 
 
 

 

Curso CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SUPERVISÃO  Código: PGS04 

Coordenação ESSLei 

Descrição 

Este curso destina-se aos profissionais que pretendam consolidar os seus conhecimentos na área 
da supervisão. Estes conhecimentos são essenciais, quer para o acompanhamento de 
estudantes, quer para a integração de profissionais em novos serviços ou missões dentro das 
organizações. 
Ao terminarem a presente formação, os profissionais ficarão habilitados a colaborar com os cursos 
de licenciatura e de especialização cujos curricula escolares incluem ensinos clínicos ou estágios. 
Será importante reconhecer que o facto das instituições se regerem cada vez mais por padrões de 
qualidade, tem feito aumentar a necessidade de existirem profissionais capazes de se 
responsabilizarem pela integração dos seus pares, quando estes transitam entre serviços ou 
progridem hierarquicamente. 
O desenvolvimento de planos formais de integração, acompanhamento de novos profissionais e 
utilização de instrumentos de avaliação adequados, serão também competências a adquirir. 

Objectivos 

 Compreender o modo de construção do conhecimento profissional; 
 Desenvolver competências comportamentais e relacionais adequadas à supervisão; 
 Analisar a estrutura e o processo de supervisão; 
 Debater o papel e o perfil do supervisor;  
 Analisar as condicionantes organizacionais da supervisão;  
 Aplicar o processo de avaliação em supervisão. 

Destinatários Profissionais na área de Saúde 

Duração 270 Horas Totais; Horas Presenciais: 91h 

ECTS 10 Créditos 

Metodologia e  
Avaliação 

Para obterem aprovação no curso, os estudantes terão de conseguir aprovação a todas as 
unidades curriculares de acordo com o Regulamento Académico dos Cursos de Pós-
graduação não conferentes de grau académico do IPLeiria de 25 de agosto de 2015. 

 Aos formandos que terminem a Pós-graduação com aproveitamento será emitido um 
certificado comprovativo das competências adquiridas pelo IPLeiria, desde que: o formando 
tenha estado presente em pelo menos 85% das aulas; obtenha classificação igual ou 
superior a 10 v em cada uma das Unidades Curriculares; 

Estrutura Curricular e 
Plano de Estudos 

 
Despacho n.º 28488/2008 publicado no Diário da República, 2ª série, n.º215 de 05 de novembro 
de 2008 e a Declaração de Retificação n.º 505/2009 publicado no Diário da República, 2ª série, 
n.º 34 de 18 de fevereiro de 2009. 

Programa Será disponibilizado e debatido com os estudantes 

Calendarização 
A formação decorrerá ao sábado, das 09:00h às 19:00h. Início: 10 de março de 2018; Final: 03 
de julho de 2018. Eventuais alterações à calendarização serão consensualizadas com os 
estudantes. 

Inscrição / 
Candidatura 
 

O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre  o  d ia  09 de janeiro 
a  16 de feverei ro  de 2018 .  As candidaturas devem ser feitas on-line em 
candidaturas.ipleiria.pt 

Taxa de Inscrição / Candidatura: 60,00€ 

Requisitos Mínimos 
 

Possuir licenciatura em Enfermagem 
 Dar-se-á preferência: 
 A quem tiver mais de dois anos de prática profissional; 
 Ter experiência de orientação de alunos; 

Publicitação de 
Resultados 

28 de fevereiro de 2018 

Prazo de Reclamação De 28 de fevereiro a 01 de março de 2018 

Vagas 30 Vagas. O curso só funciona com o mínimo de 15 formandos 

Documento para 
Candidatura 

 Curriculum Vitae em modelo Europass,  
 Fotocópia do Certificado de Habilitações  
 Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
 Exibição do cartão de cidadão ou em alternativa anexação ao formulário de candidatura 



 
 

Matrículas e Propinas 

• A matrícula decorrerá de 02 a 09 de março de 2018 

• Propinas: 600€ (*desconto de 10% para a Comunidade Académica IPLeiria, Alumni) + 
seguro escolar obrigatório (€2,50). 

• O pagamento pode ser efetuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações, 
de acordo com plano de pagamentos aprovado. 

*Para obtenção do desconto deve requerer nos serviços académicos e apresentar comprovativos 
até ao final do mês de março 

Informações 

 Escola Superior de Saúde de Leiria 
  Tel: 244 – 845 300  

   Serviços Académicos 
  Campus 2 (IPL)  
  Ed. B - R/C Esq. | Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 2411-901 Leiria 
  Tel: 244 820 312 | Fax 244 820 310 academicos.c2@ipleiria.pt  
  www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 

mailto:%7Cacademicos.c2@ipleiria.pt
http://www.esslei.ipleiria.pt/
http://www.ipleiria.pt/

