
GUIÃO PARA A 2ª ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

Bloco temático Tópicos / Questões possíveis 

Bloco A 

Legitimação da 

entrevista 

 

Bloco B 

Introdução 

Como é ser aluno de enfermagem? 

Como tem decorrido esta experiência? 

Bloco C 

Representações 

sobre a profissão 

Que ideia tem neste momento sobre a profissão?  

O que mudou na ideia sobre a profissão? Porquê?  

Como vê a sociedade a profissão? Como vêem a profissão aqueles que lhe 

são próximos?  

Como descreve o desempenho/trabalho um enfermeiro?  

Com que outros profissionais se relaciona o enfermeiro? Como se 

processa essa relação? Em que contextos actua?  

O que distingue os enfermeiros de outros profissionais?  

Bloco D 

Representações de 

si próprio, 

enquanto estudante 

e futuro 

enfermeiro. 

O que mudou em si desde o início desta experiência?  

O que lhe falta para ser um bom enfermeiro? 

Sentes-te enfermeiro? Como se apresentas? 

Que experiências marcaram e transformaram até agora (na escola ou em 

Ensino clínico (EC))? Porquê?  

Quando um utente o trata por srº\ª Enfº\ª, como se sente?  

Que competências e saberes desenvolveu até ao momento? Num cenário 

de necessidade o que sabe fazer/desepenhar?  

 

 

 

Bloco E 

Experiência no 

CLE 

 

Como foi a adaptação à escola (pessoas, geografia, recursos, normas)? 

Como foi a integração na escola? Incidentes críticos?  

Que situações destaca nas primeiras semanas do curso? Algo que os 

professores, ou outros colegas tenham dito/feito que tenha sido 

especialmente importante?  Que emoções e sentimentos? 

Que expectativas iniciais criada? De que modo se concretizaram (ou não)? 

Que se veio a revelar igual ou diferente? Quais são as maiores diferenças? 
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Bloco E 

Experiência no 

CLE 

Que alteraria na escola se pudesse?  

E, em concreto:  

• Nas aulas  

• E nas práticas clínicas?  

O que diferencia esta experiência de estudante, de outras de que tenha 

conhecimento no ensino superior?  

Que particularidades tem o mundo dos estudantes de enfermagem?  

Sobre as práticas clínicas:  

• Em que medida elas corresponderam às suas expectativas?  

Que dificuldades se encontraram? Como se ultrapassaram? 

Que é necessário para se conseguir ter sucesso nos EC?  

Como foi vestir a bata a primeira vez? 

Como foi entrar em casa dos utentes pela primeira vez? 

Afirma-se frequentemente que existe uma grande discrepância entre a 

teoria e a prática no ensino da enfermagem. Como reage a isto? 

 

Bloco F 

Relações 

estabelecidas com 

outros actores 

 

Como se processa a relação com os docentes? E particularidades nos EC?  

Como se processa a relação com os outros profissionais nos EC?  

Como se processa a relação com os utentes? 

Como se caracteriza a relação com os colegas?  

Que pensa que esperam:  

• Os utentes de si?  

• Os outros profissionais de enfermagem?  

• Os outros profissionais?  

• E os professores?  

Bloco G 

Perspectivas sobre 

o futuro 

Que expectativas em relação às próximas experiência do CLE (disciplinas, 

ensinos clínicos)? O que o espera?  

Que projectos profissionais? Outros cursos /formações?  

Que empregabilidade, quando o curso terminar?  

 


