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PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL E
PEDIATRIA – ANO LETIVO 2018/2019
Maria da Saudade de Oliveira Custódio Lopes
Doutorada em Enfermagem, título de especialista na área de Enfermagem obtido em
provas públicas (D.L. 206/2009) e título profissional de Enfermeira Especialista em
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, com cédula profissional da Ordem dos
Enfermeiros nº 2-E-370.
E-mail: saudade.lopes@ipleiria.pt
A proposta de plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem
de saúde infantil e pediatria, criado em conformidade com o artigo 9º do Decreto-Lei 353/99 de 3
de Setembro, visa a aquisição de competência científica, técnica, cultural e humana inerente ao
enfermeiro especialista de saúde infantil.
 Prestar cuidados de enfermagem especializados ao recém-nascido, à criança e ao
adolescente, inseridos na família, promovendo o seu nível de saúde;
 Avaliar os problemas de saúde na área de enfermagem de saúde infantil, inserido numa
equipa multidisciplinar;
 Utilizar a metodologia científica e/ou os resultados da investigação no planeamento, execução,
avaliação dos cuidados prestados à criança/adolescente, como indivíduos e membros da
família;
 Participar na gestão de serviços integrados na unidade de cuidados;
 Participar na formação inicial e contínua dos enfermeiros e outros profissionais de saúde;

Contribuir, através da investigação, para a melhoria dos cuidados de enfermagem na área de
saúde infantil e pediatria e desenvolvimento da profissão.
 Ser titular do grau de licenciado em enfermagem ou equivalente legal;
 Ser detentor do título profissional de enfermeiro;
 Ter pelo menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.
2 Semestres letivos
60


Aulas teóricas:
 Metodologia: sessões letivas, estudo orientado, trabalho de grupo e pesquisa bibliográfica;

Metodologia e
Avaliação

Corpo Docente
Programa
Funcionamento
Candidaturas

Calendarização

Vagas
Seguro Escolar

 Avaliação: frequência, trabalhos individuais e de grupo /avaliação por exame.


Ensinos clínicos:
 Metodologia: elaboração de portfólio;
 Avaliação: avaliação contínua do desempenho, trabalho individual ou de grupo, aplicação
de grelhas de avaliação de desempenho, relatório e portfólio.
O curso será ministrado por Professores da Escola e de outras Instituições de Ensino e por
Especialistas em Saúde da respetiva área a contactar.
Aprovado pela Portaria 1401/2007, de 25 de Outubro
Funcionamento: 5.ª e 6.ª feira, das 17horas às 24horas, e Sábados, das 9horas às 19horas
Consultar edital e demais informação em www.esslei.ipleiria.pt
Taxa de candidatura: 60€ - a liquidar no ato de candidatura
Candidatura: Até 20 de março de 2019
Fixação de Resultados de Seriação: 29 de março de 2019
Reclamações: De 1 a 2 de abril de 2019
Matrículas: De 3 a 10 de abril de 2019
Início do curso: 16 de maio de 2019
20 Vagas, não funcionando o curso com menos de 15 formandos
2,50€ - a liquidar no ato de matrícula


2.250€ (dois mil duzentos e cinquenta euros)



Modalidades de pagamento:
1.ª Prestação: 465€, no ato da matrícula;
2.ª Prestação: 255€, até ao dia 10 do mês de junho de 2019;
3.ª Prestação: 255€, até ao dia 10 do mês de julho de 2019;

Taxa de Frequência

4.ª Prestação: 255€, até ao dia 10 do mês de setembro de 2019;
5.ª Prestação:255€, até ao dia 10 do mês de outubro de 2019;
6.ª Prestação: 255€, até ao dia 10 do mês de novembro de 2019;
7.ª Prestação:255€, até ao dia 10 do mês de dezembro de 2019;


Informações


8.ª Prestação 255€, até ao dia 10 do mês de janeiro de 2020.
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