
duração 
45 horas 
 
datas de realização 
a definir 
 
horário 
sexta-feira: 16h00 às 20h30 
sábado: 8h30 às 13h00 
 
preço de inscrição 
275€ 
 
nota 
50% das vagas para supervi-
sores da ESSUA com 25%    
de desconto desde que nos 
últimos 3 anos tenham sido 
supervisores 2 anos consecu-
tivos. 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
Escola Superior de Saúde da 
Universidade de Aveiro  
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A criação deste curso pretende responder as necessidades dos profissionais de 
saúde que procuram adquirir/aumentar os seus conhecimentos e competências na 
área da supervisão clinica. 
A sua estrutura é organizada em Unidades de Formação, estando orientada para 
indivíduos/profissionais que procuram formação complementar específica ou 
atualização e/ou aquisição de competências, e permite uma gestão flexível do tempo, 
compatível com percursos individuais de formação. 
Este curso pretende ainda dar resposta a uma necessidade emergente dos contextos 
de prática clinica, nomeadamente nas instituições com as quais a Escola Superior de 
Saúde, da Universidade de Aveiro (ESSUA) constitui uma rede de parceria para 
realização de ensinos clínicos / Educação clinica, nas diferentes áreas de formação. 
O curso de Formação em supervisão clinica enquadra-se, ainda, nos objetivos da 
Universidade de Aveiro no âmbito da formação ao longo da vida, proporcionando 
uma oferta académica complementar e adaptada às necessidades do sector da 
Saúde, que responde às necessidades de formação contínua profissional, para além 
da formação orientada para o percurso académico tradicional. 
O Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro disponibilizará as 
infraestruturas e o corpo docente necessário à lecionação deste curso.  
 
objetivos gerais  
Promover o desenvolvimento de competências e estratégias de intervenção no 
domínio da supervisão clínica em diferentes contextos profissionais: supervisão de 
estudantes em ensino clínico; supervisão no processo de integração de novos 
profissionais; supervisão de profissionais no exercício da prática tutelada; supervisão 
de pares. 
 
objetivos específicos  
• Reconhecer as conceções e os processos de formação e de supervisão. 
 Relacionar as diferentes teorias de aprendizagem com o desenvolvimento de 

competências. 
• Identificar diferentes estratégias de supervisão. 
• Conhecer os diferentes estilos de supervisão e skills do supervisor. 
• Analisar as dinâmicas de supervisão relacionadas com a Pessoa, o Processo, os 

Contextos e o Tempo (PPCT). 
• Demonstrar pensamento ético e crítico-reflexivo no âmbito da supervisão clínica. 
 
destinatários 
Profissionais de saúde que procuram adquirir/aumentar os seus conhecimentos e 
competências na área da supervisão clinica. 
 
métodos pedagógicos  
Aulas teórico-práticas utilizando o modelo participativo, que decorrerão em contexto 
presencial e em ambiente online, através da plataforma Colibri. 
Dinâmicas de grupo com análise e discussão de situações da prática clinica. 
Seminários. 
 
tipo de avaliação 
Avaliação discreta: trabalho de grupo e teste escrito individual. 

Supervisão Clínica 

 

Concede 6 ECTS creditáveis suscetíveis de serem creditados nos 

cursos conducentes a grau da Universidade de Aveiro. 



João Filipe Fernandes Lindo Simões, professor adjunto da Escola Superior 
de Saúde da Universidade de Aveiro. 

 

Coordenadora e formadora 

Marília dos Santos Rua, professora adjunta da Escola Superior de Saúde da 
Universidade de Aveiro. Doutorada em Ciências da Saúde pela Universidade 
de Aveiro.  

Membro do conselho pedagógico da UA, Presidente-Ajunto da Comissão     
Permanente para os Assuntos Correntes do Conselho Pedagógico, membro    
da Comissão Executiva da ESSUA e Coordenadora do Gabinete de Educação 
e Qualidade, directora do Curso de Mestrado em Enfermagem Saúde Familiar 
(MESF), Membro do Conselho de Unidade da ESSUA. 

É Diretora de programa de Enfermagem do GrupoTordesillas e membro da Rede Florence 
Network, para enfermagem e midwifery. 

 

 

Margarida de Melo Cerqueira professora adjunta da Escola Superior de   
Saúde da Universidade de Aveiro. 

 

 

formadores 

conteúdos programáticos 
 Formação e Supervisão conceções e práticas. 
 Teorias da aprendizagem e desenvolvimento de competências. 
 Modelos e Estratégias de supervisão. 
 Supervisão clínica em saúde: conceito e processos. 
 Estilos de supervisão e skills do supervisor. 
 Perspetiva ecológica de supervisão clinica (PPCT). 
 Dinâmicas de supervisão e os contextos. 
 A relação supervisiva. 
 Supervisão dos processos organizacionais em saúde. 
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