
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

• As experiências de vida dentro da profissão transmitidas pelos docentes, 

principalmente na relação com os utentes relativo a erros de outros 

profissionais e que nos alertam e previnem para que não nos aconteça o 

mesmo, de forma a sermos mais profissionais e o melhor possível. 

• As mudanças do plano de estudos relativamente a Bolonha e também 

derivado reorganização da escola, muito pelas incertezas e falta de 

informação em volta disso. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

• Avaliar o utente de forma a identificar problemas e planear uma prática 

terapêutica adequada para o mesmo tanto enquanto este está internado 

como posteriormente em cuidados continuados. 

• Dar apoio e conforto ao utente de forma a fazê-lo sentir-se bem e o mais 

integrado possível no ambiente hospitalar. 

 

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

Licenciatura em Enfermagem, se veja a si próprio de uma forma diferente? Se 

sim… em que aspecto(s)?  

• Julgo que sim, sinto-me de certa forma mais mente aberta e mais 

tolerante para outros aspectos culturais, experiencias de vida e 

personalidades, ainda que muito diferentes dos meus e que em tempos 

anteriores eu criticaria e julgaria de forma negativa e nunca tentando 

perceber o porquê e compreendo que se a pessoa é assim e age de 

determinada forma por alguma razão é. 

 

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

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

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



• Vêem-me de forma diferente, ás vezes qualquer coisa relacionada com 

saúde, perguntam-me logo o que acho e qual a minha opinião. Por vezes 

ao aplicar conhecimentos adquiridos e a transmitir os mesmos, eles em 

jeito de brincadeira ficam desconfiados pois como desconhecem não 

sabem se estou a falar a sério ou não dizendo inclusive “este gajo agora 

se for preciso está-nos aqui a enrolar e nós nem damos por ela!”, mas 

sempre em jeito de brincadeira e aceitam sempre o que digo e ouvem-me 

com atenção e julgo também que me vêem mais “homem” mais maduro 

pois vêem a enfermagem como uma profissão muito digna e de grande 

responsabilidade. 

 

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? 

• Sinto cada vez mais que é uma profissão de grande dignidade 

acompanhada também de grande responsabilidade, uma profissão que 

visa o cuidar, o apoio ao outro através por exemplo de uma promoção da 

autonomia do outro do encorajamento do outro para o seu bem estar e 

autocuidado. Sem dúvida uma profissão muito humana. Diria que é 

como se costuma dizer “ser pai, mãe, amigo e confidente” dentro do 

contacto que se tem com as pessoas, pelos cuidados prestados, pelo apoio 

que se dá e também pelo ouvir e estarmos sujeitos ao sigilo profissional. 


