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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

As praxes porque foi o primeiro encontro com a faculdade e com o mundo que a rodeia. 

Fizeram- me perceber o que é na realidade o espírito acadêmico e a faculdade. A outra 

experiência que mais me marcou foi a dinâmica de grupo. Conhecer colegas meus que 

nem sabia que existiam passados 6 meses do início das aulas é extremamente 

interesante e ao mesmo tempo estranho. Gostei de conhecer melhor aquelas pessoas 

durante aqueles dois dias. Penso que as dinâmicas de grupo nos marcaram a todos. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

O cuidado sempre dedicado e incansável do enfermeiro que está sempre prensente no 

tratamento do corpo e da alma e a sua entrega incondicional perante o outro. 

 

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)?  

Tenho uma perspectiva diferente do que é a enfermagem e do que representa o 

enfermeiro no cuidado do paciente. 

 

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). 

Como não era a minha primeira opção e como ainda não é aquilo que quero seguir as 

expectativas das pessoas que me rodeiam são as mesma. 

 

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? 

Antes de frequentar o curso ser enfermeiro era ser o auxiliar do médico. Neste momento 

ser enfermeiro, para mim, é exercer um papel fundamental e único na recuperação do 

paciente, papel esse que não pode ser executado por outra pessoa. 

 


