
 

1. Destaque, por favor, 2 experiências relacionadas com a frequência do curso, que 

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

A primeira experiência marcante em relação ao curso, foram as praxes, pois 

“simbolizaram” a minha entrada no curso e a abertura de novas portas em relação à 

minha carreira na marinha e por isso, a abertura de novas portas em relação ao futuro. 

A segunda experiência mais marcante foi talvez as aulas de dinâmica, pois para além do 

descanso que proporcionaram, permitiram que conhece-se melhor as pessoas que vejo 

todos os dias e principalmente de reforçar a importância que o trabalho de equipa tem 

na profissão de enfermagem. 

No entanto, apesar de ter eleito estas duas experiências há algo que também me 

“marcou” apesar de não puder ser considerado uma experiência, que foi a saida da 

listagem dos sitios para o estágio. Foi algo que me deixou nervosa, no entanto ansiosa e 

curiosa em relação ao estágio. Acho que todos tinhamos a noção que a altura do estágio 

está bastante próxima, no entanto, o facto de ainda não sabermos nada em relação a isso, 

desviava-me atenção para outras coisas (frequências,trabalhos,etc), por isso, a saida da 

listagem provocou o aparecimento de sentimentos bastante diferentes. 

 

2. Destaque por favor duas acções/actividades (comportamentos, práticas, etc) 

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

Um dos comportamentos que penso que caracterizam o seu desempenho profissional é o 

sentindo humano que tem que ter para com os doentes e todos aqueles que recorrem á 

sua ajuda. 

As visitas ao domicilio penso que seja uma actividade realizada apenas por enfermeiros 

e que pode caracterizar o seu desempenho profissional. 

Porém, penso que a eleição deste comportamento e desta actividade são muito relativas, 

pois o trabalho do enfermeiro é demasiado abrangente para o estar a resumir a estas 

duas actividades. 

 

3. Será possível que, de alguma forma, após estes meses de frequência do curso de 

Licenciatura em Enfermagem, se veja a si própria de uma forma diferente? Se sim… em 

que aspecto(s)?  



Não me sinto diferente em nenhum aspecto, a não ser na minha visão em relação ao 

curso e ao trabalho dos enfermeiros, que após estes meses já foi um bocadinho alargada. 

 

4. Reportando-nos ao seu círculo de relacionamentos sociais (colegas, amigos, 

familiares), de que forma pensa que a vêm agora? Têm novas expectativas sobre si? 

(pode usar uma ou duas frases que lhe tenham dito). 

Acho que tanto os meus familiares como os amigos me continuam a ver da mesma 

forma que antes, apesar das brincadeiras em relação ao curso aumentarem com o 

decorrer deste, como por ex. Dizerem por brincadeira: “Oh Sr. Enfermeira diga lá o que 

me aconselha para isto ou para aquilo” 

As expectativas continuam a ser as mesmas do dia em que entrei no curso, apesar de 

agora existir uma noção mais realista daquilo que é o curso. Acho que todos pensavam 

que a esta altura já tivessemos tido mais contacto com a prática. 

 

5.  “Ser enfermeira(o)”. Lembra-se o que esta ideia significava para si antes de 

frequentar o curso? E hoje como vê os enfermeiros? O que tem a dizer sobre eles? 

Hoje tenho uma ideia muito mais completa do trabalho dos enfermeiros da que tinha 

quando entrei no curso, nessa altura não tinha noção de que o trabalho dos enfermeiros 

era tão vasto e diversificado e tenho a certeza que esta ideia vai aumentar cada vez mais 

com o decorrer do curso. 

Os enfermeiros tem nas suas mãos o desenvolvimento de um trabalho cheio de 

responsabilidades, em que a mais pequena falha pode ser fatal para a pessoa que recebe 

os seus cuidados, no entanto penso que também é uma profissão extremamente 

compensadora quando conseguem salvar vidas ou simplesmente ajudar as pessoas 

naquilo que mais necessitam. 

Acho que para se ser enfermeiro não basta querer ser, tem que se gostar realmente do 

que se faz. 

 


