
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

A 1ª frequência. O que pensava ser um momento de avaliação igual a tantos outros 

que já tinha feito no secundário afinal era mais parecido com os exames de acesso 

ao ensino superior com a diferença que nos exames tínhamos a certeza que saia 

perguntas sobre aquelas 300 paginas do livro e na frequência saíram coisas que 

demos, que não demos e coisas que demos mais ou menos. 

A 1ª aula pratica que me fez perceber o sentido das coisas sem sentido das aulas 

teóricas. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

Escuta serena/compreensiva e substituição do outro nas suas incapacidades 

 

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

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

sim… em que aspecto(s)? 

Estou mt mais intelectualizada. Falo de politica, economia e leis. Vejo-m mais 

compreensiva e já n vejo o outro pelas minhas crenças, regras e cultura mas sim 

pelas do outro.  

 

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

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

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

5.  

“Gosto de te ouvir falar. Tens as ideias bem definidas e mesmo sendo diferentes 

das nossas consegues mostrar o teu ponto de vista” – disse-me um colega de 

trabalho após ter-mos uma discussão sobre as grandes potencias mundiais e 

outra sobre a prisão de menores. 

 



6. “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?  

Penso que ser enfermeiro é uma arte, poder ajudar o próximo naquilo que necessita é 

maravilhoso, faz-nos sentir úteis e necessários à sociedade. Até agr tnh ficado com a 

ideia que o enfermeiro é uma espécie de anjo na Terra. 

 

 

 

 


