
 

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

tenha vivido de uma forma mais marcante. 

 

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

específicas que pensa, que podem caracterizar o desempenho profissional dos 

enfermeiros. 

 

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)?  

 

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

 

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? 

 

Olá, aqui vai as respostas, espero que serve para alguma coisa obrigado.. 

1) O que me marcou durante este quatro meses foi o dinâmica do grupo que para 

mim foi uma experiência muito enriquecedora, dado que a minha turma é muito 

grande, e de que nos conhecemos a muito pouco tempo, existiam pessoas com as 

quais ainda não tinha tido qualquer tipo de contacto, e isto veio a fazer com que 

fosse mais fácil a minha aproximação a essas pessoas. 

         a) Todas as matérias que deram até agora; 

               b) A professora de gerontologia; 

 

1) O facto de estar na área de saúde é um grande privilégio para mim, aliás estou a 

viver o meu sonho. Já tinha dito na entrevista que o meu maior desejo e aprender 

para ajudar/salvar a vida de quem mais precisa… É por isso que cada dia da 

minha aprendizagem e um marco inesquecível na minha vida, uma vez que estou 



a fazer o que sempre sonhei, ah! Tudo que aprendi até agora é um marco 

importante por que será ferramenta do meu futuro apoio aos meus irmãos. 

 

2) A professora de XXXX que mostrou claramente o racismo as minhas colegas 

perante a apresentação do trabalho de XXXX, depois da aula chamou-os e 

manifestou insatisfeita a frequência dos africanos no curso, de modo que não 

têm a capacidade de frequentar o curso por várias razões, por um lado não 

sabemos falar português  por outro disse ela que não gosta dos africanos! Isso 

tocou-me bastante. 

 

3) As acções/actividades e os comportamentos práticos que pode caracterizar o 

desempenho profissional dos enfermeiros são: 

                  a)   Comunicação 

b) Trabalho em equipa; 

 

a) É muito importante a comunicação entre os profissionais e principalmente na 

área de saúde. No meu entender para que haja um bom funcionalidade inter 

profissionais é necessário estabelecer-se uma boa comunicação, e respeito mútuo 

o que torna a facilidade de informação e compreensão entre outros. 

A comunicação numa equipa de trabalho proporciona união/estabilidade e 

progresso no objectivo final de todos, não basta só a comunicação também e 

preciso compreender o raciocínio de cada um sem fazer julgamentos, porque 

cada pessoa é única e digna de interesse, mérito e valorização. De maneira que é 

impossível uma comunicação eficaz se estivermos constantemente a emitir e não 

nos prestarmos a receber, daí que a escuta activa tome um papel tão importante 

em enfermagem no que toca a relação de ajuda, sendo um dos pontos de apoio  

de uma intervenção centrada. 

 

b) Nesta área o trabalho em equipa é extremamente importante. A consciência de 

que, para que haja um melhor funcionamento do grupo tem de existir sintonia, 

intimidade, entre todos os elementos do grupo para assim chegarem a um 

objectivo ou meta comum. E que, é só quando criamos laços com as pessoas, e 

colocamos ênfase no cuidar e não só no tratar, é que conseguimos entender e 



perceber a melhor forma de trabalhar em equipa ou seja trabalhar dentro da sua 

área e respeitar o espaço do outro/profissional.    

 
3 ) Sim, completamente diferente, vejo-me acrescer a cada dia que nasce e sem 

deixar a responsabilidade por atrás. Basicamente, acho que mudei bastante em 

alguns aspectos em relação ao outro, vou-me citar um aspecto que acho 

extremamente importante para mim, agora sou hiper sensível no que diz respeito 

ao outro, é muito diferente ouvir falar das coisas, e passar por elas. Por mais que 

ouçamos falar acerca da necessidade de respeitar o outro, de ouvir estes 

conceitos e as dificuldades de tocar no outro, de modo que “somos iguais e 

pensamos de formas diferentes/cultura”. A personalidade, as diferentes 

experiências pessoais e as diferentes culturas podem impedir uma correcta 

compreensão das mensagens enviadas, visto a diferença de valores entre os 

indivíduos pode levar a julgamentos errados de valores e conceitos.   

Agora sou muito mais cuidadosa no que diz respeito ao indivíduo ou seja 

moldar-me em todos os aspectos.  

 

4) as pessoas do meu circulo  de relacionamento sociais, colegas, amigos e 

familiares  disseram-me que mudei bastante e cada vez mais estou a tornar-me 

adulta e muito cuidadosa em tudo e exigente. A relação a expectativa e boa que 

sou muito sensível, amável, humilde e acolhedor de maneira que possa ser uma 

boa enfermeira. 

 

5) “Ser enfermeira(o)” para mim, é ajudar/salvar a vida de quem mais 

precisa...Antes de frequentar o curso não sabia a dimensão que o enfermeiro 

tem, o enfermeiro não só informa, mas aconselhar, cuidar e ajudar na auto-

aceitação e no enriquecimento das relações interpessoais. Os enfermeiros são 

holísticos e salvam a vida dos doentes. 


