
1. DESIGNAÇÃO DO CURSO 

Pós-Graduação em Supervisão Clínica 

European Credit Transfer System (ECTS): 30 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL 

A Pós-graduação em Supervisão Clínica é uma formação que pretende capacitar de forma mais eficaz 

os profissionais de saúde no acompanhamento e monitorização de estudantes ou pares no processo 

de ensino e aprendizagem na prática clínica. 

O desenho curricular selecionado está dirigido a todos os profissionais de saúde e tem como objetivo, 

o desenvolvimento de competências específicas na supervisão clínica. 

 

2.1. FUNDAMENTAÇÃO 

A Pós-graduação em Supervisão Clínica pretende ajustar as competências dos profissionais aos 

desafios constantes das sociedades, no que se refere aos avanços na saúde, na tecnologia e resultante 

das reestruturações das políticas educativas e da saúde, que têm remetido cada vez mais os 

profissionais para a aprendizagem na prática clínica. É nesta perspetiva, que esta responsabilidade 

acrescida motiva os profissionais de saúde a se adaptarem com maior rigor às necessidades dos 

contextos.  

Os profissionais procuram formações específicas que possam contribuir para a aquisição e 

desenvolvimento de competências de Supervisão Clínica, de forma a se sentirem mais competentes. 

Naturalmente, são estes factos que validam a necessidade de potenciar o património de competências 

no âmbito da supervisão clínica dos profissionais de saúde, capacitando-os e melhorando, as suas 

competências pedagógicas, correspondendo com maior rigor aos supervisionados. De acordo com 

Pires et al. (2004) “a qualidade da supervisão disponibilizada aos estudantes é fundamental no 

processo de construção do seu conhecimento pessoal e profissional, no desenvolvimento das 

capacidades crítico - reflexivas e na consolidação da identidade profissional” (p. 16). Deste modo, 

pensamos que o processo de transferência de conhecimentos teóricos para a prática só obterá 

elevado rendimento se o supervisionado estiver sob a alçada de um bom orientador pedagógico, e 

isso, pensamos poder ser alcançado através de um programa de ensino/aprendizagem sistematizado 

e com conteúdos programáticos dirigidos e específicos nesta área.  

Tal como salienta Sá-Chaves (2000) “quem forma e ensina profissionais para a saúde deve refletir 

(des)construtivamente a complexidade dos saberes científicos, em função dos aprendentes e das 

situações que, nos contextos reais da praxis profissional se lhe apresentam e deve fazê-lo de forma 

não standard…” (p.103). A mesma autora também nos diz que a supervisão é “uma prática 

acompanhada, interativa, colaborativa e reflexiva que tem como objetivo contribuir para desenvolver 

no candidato a professor, o quadro de valores, de atitudes, de conhecimento, bem como as 

capacidades e as competências que lhe permitam enfrentar com progressivo sucesso as condições 

únicas de cada ato educativo” (p. 75).  

Nesta perspetiva, foi considerada relevante a criação desta Pós-Graduação em Supervisão Clínica, que 

foi desenhada cumprindo os critérios definidos pela Ordem dos Enfermeiros, de modo que os 

enfermeiros possam solicitar a Certificação da Competência Acrescida Diferenciada ou Competência 

Avançada em Supervisão Clínica. 

 



2.2. OBJETIVOS 

Como objetivos fulcrais pretende-se que os estudantes sejam capazes de utilizar ferramentas teórico-

práticas avançadas e adequadas para um desempenho de excelência em Supervisão Clínica, 

alcançando os seguintes objetivos:  

 

Objetivo geral:  

Aperfeiçoar conhecimentos para o desenvolvimento de competências em Supervisão Clínica.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Conhecer a evolução da Supervisão Clínica;  

2. Compreender a Supervisão Clínica nas teorias da aprendizagem do adulto; 

3. Conhecer os conceitos estruturantes à Supervisão Clínica e os modelos de Supervisão; 

4. Concretizar a articulação do conhecimento teórico com a prática clínica; 

5. Analisar as experiências observadas em situações de Supervisão Clínica e confrontá-las com 

conhecimento 

adquirido; 

6. Articular as competências da área da investigação, da evidência e da gestão de qualidade no 

desenvolvimento 

de competências em Supervisão Clínica. 

7. Compreender a importância das competências de trabalho colaborativo na Supervisão Clínica. 

 

2.3. DESTINATÁRIOS 

▪ Todos os profissionais de saúde portadores de cédula profissional que queiram ver reconhecidas as 

competências como supervisores clínicos. 

▪ Enfermeiros que pretendam desenvolver e ver reconhecidas as competências como supervisor 

clínico pela Ordem dos Enfermeiros. 

 

3. ESTRUTURA FUNCIONAL 

3.1. DURAÇÃO 

A Pós-graduação em Pós-Graduação em Supervisão Clínica tem a duração de um semestre e 30 

ECTS 

3.2. FUNCIONAMENTO 

Decorre na modalidade b-learning 

3.2.1. DURAÇÃO/HORÁRIO 

A Pós-Graduação tem uma duração de 294 horas de contacto e 810 de trabalho autónomo 

 

4. PLANO DE ESTUDOS E ESTRUTURA CURRICULAR  

Unidades curriculares Sigla 
Créditos 

Obrigatórios Opcionais  

Supervisão e os processos organizacionais em saúde  S 2  

Supervisão Clínica: Do Planeamento à Avaliação  S 3  

Desenvolvimento Pessoal e Profissional  S 2  

Prática em Supervisão Clínica  S 5  

Tecnologias de informação e comunicação  S 2  



Trabalho colaborativo S 2  

Segurança e gestão do risco  S 2  

Conceção da Prática na área disciplinar  S 2  

Ética e Deontologia na área disciplinar  S 2  

Supervisão Clínica na área disciplinar: Práticas e estratégias  S 5  

Investigação na área disciplinar em Supervisão Clínica  S 3  

 

Unidades curriculares, Áreas científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do 

diploma 

Unidades curriculares 

Área 

científi

ca 

Tipo Total 

Tempo de trabalho 

ECTS 

Autónomo 
Contacto (5) 

(1) (2) (3) (4) TP S OT E Total (6) 

Supervisão e os processos 

organizacionais em saúde  
720 S 54 36 16  2  18 2 

Supervisão Clínica: Do Planeamento 

à Avaliação  
720 S 81 53 26  2  28 3 

Desenvolvimento Pessoal e 

Profissional  
720 S 54 36 16  2  18 2 

Prática em Supervisão Clínica  720 S 135 65  10  60 70 5 

Tecnologias de informação e 

comunicação  
720 S 54 36 16  2  18 2 

Trabalho colaborativo 720 S 54 36 16  2  18 2 

Segurança e gestão do risco  720 S 54 36 16  2  18 2 

Conceção da Prática na área 

disciplinar  
720 S 54 36 16  2  18 2 

Ética e Deontologia na área 

disciplinar  
720 S 54 36 16  2  18 2 

Supervisão Clínica na área disciplinar: 

Práticas e estratégias  
720 S 135 93 40  2  42 5 

Investigação na área disciplinar em 

Supervisão Clínica  
720 S 81 53 26  2  28 3 

Total 810 516 184 10 20 60 294 30 

 

Observações: A Pós-graduação em Supervisão Clínica, ministrada pela Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Leiria, está acreditada pela Ordem dos Enfermeiros, para efeitos de 

Qualificação Profissional, com a atribuição de 3,5 Créditos de Desenvolvimento Profissional (CDP) e 

para acesso à atribuição de Competência Acrescida e diferenciada em Supervisão clínica. 


