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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

Experiências marcantes, talvez as primeiras frequências foram marcantes, ainda 

me lembro do nervosismo para a de comunitária, o que agora já não acontece  e a 

apresentação de trabalhos de grupo que com tantos  colegas diferentes são difíceis  

de organizar, no mínimo! 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

A execução correcta dos procedimentos de enfermagem assim como o respeito pelo 

outro, são na minha opinião o mais importante nesse desempenho 

 

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

Licenciatura em Enfermagem, se vejas a si próprio(a) de uma forma diferente? 

Se sim… em que aspecto(s)?  

Ainda não, ou pelos menos não consigo identificar essas diferenças, se as houver, 

mas acredito que os meses passados e os próximos possam alterar alguma coisa 

 

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

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

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

 

Relativamente aos meus pais, eles sim, agora conseguem ver-me de forma 

diferente, principalmente o meu pai que até me fez pensar que esta decisão era o 

seu desgosto, apesar de não ter nenhum exemplo de frase concreta, sinto que já 

esta mais confiante e que aceita a minha escolha. Com os amigos, ao principio, 

pareceu-lhes estranho esta escolha, mas agora aceitam e brincam com isso nunca 

mais me disseram que “não te vejo como enfermeira” e gostam de saber  se esta 

tudo a correr bem e se estou a gostar. 

 

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? 



Esta é a mais difícil. Neste momento, a minha consideração e respeito pelos 

enfermeiros ganhou uma outra forma. È verdade que passei a vê-los de forma 

diferente por saber o que eles na realidade são e como fazem o seu trabalho. 

Deixou de existir uma máscara, que disfarçava alguns aspectos, que se as pessoas 

soubessem acho que a imagem dos enfermeiros, mudariam, nas mentes e nas 

opiniões.  Ainda não tenho muito para dizer, sobre eles, só acho que devem 

respeitar ao máximo a profissão que representam para que os futuros enfermeiros 

possam usufruir disso! 

 

Ainda fui a tempo da resposta, espero! A bata branca é só na quarta!! 

 


