
GUIÃO PARA A 1ª ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Bloco temático Tópicos / Questões possíveis 

Bloco A Legitimação da entrevista 

Bloco B 

 

Percursos 

prévios. 

 

Percursos 

escolares 

O percurso/experiências escolares anteriores. Como tem 

sido a relação com a escola até agora?  

Factores que tem contribuído para o sucesso e para o 

insucesso. 

Representações 

sobre o ensino 

superior 

O que é que o fez pensar em tentar aceder ao ensino 

superior? 

Porquê candidatar ao ensino superior?  

Que expectativas/ projectos para o ensino superior? 

O que é o ensino superior e para que serve?  

Razões da escolha 

do curso de 

enfermagem 

Porquê Enfermagem?  

Como vêem a família/significativos este curso? 

As modalidades de escolha para o curso, foi ou não uma 

primeira escolha?  

Que outras opções havia (ou continua a haver)? Porquê? 

E à enfermagem em particular? Porquê esta escola? 

Percursos na 

saúde 

Outras experiências profissionais/ocupações prévias. 

Que contacto com (a prática e/ou a imagem das)  

instituições de saúde? Hospitalizações, consultas, 

experiências de outrém  (amigos, família, media) etc. 

Que contacto com (a imagem dos)  profissionais de saúde? 

(amigos, família, media). 

E especificamente com enfermeiros e a enfermagem? 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas e 

motivações face 

ao curso 

Que expectativas em relação ao Curso de Licenciatura em 

Enfermagem (CLE)?  

Como espera que decorra o curso?  

O que espera dos professores? 

Alguma especificidade conhecida deste curso em relação a 

outros cursos do ensino superior? Ou aspectos que o 

distingam? Ou aspectos comuns? 
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Bloco C 

Expectativas 

e motivações 

face ao CLE 

e à profissão 

Expectativas e 

motivações face à 

profissão 

E que conhecimento específico tem do que se passa na 

enfermagem? O que fazem os enfermeiros? 

O que distingue os enfermeiros de outros profissionais? 

O que define/simboliza os enfermeiros? (um 

objecto/símbolo/facto/data). 

Com quem trabalham os enfermeiros? 

Que imagem social existe relativamente aos profissionais?  

Como se sente relativamente a isso? Em que medida se 

identifica (se revê) com isso? 

Que imagem pessoal tem do enfermeiro? E foi construída a 

partir de quê? 

Que expectativas em relação ao próximo ano? O que o 

espera? 

Bloco D 

O futuro 

Que projectos profissionais? (alguma área em que, à partida, pense que gostaria 

mais de trabalhar? Porquê?) 

Que empregabilidade, quando o curso terminar? Como se vê daqui a cinco anos? 

Pensa mudar de curso se isso for possível? Porquê? 

 


