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Perfil dos Alunos

UFCD -6573
Qualidade na
saúde

Aprendizagens
Essenciais

Conteúdos

A definir.

UFCD -6573 Qualidade na saúde 25
H
1. Introdução à qualidade
1.3. Os custos da não qualidade
2. A implementação da Qualidade Sistemas de Qualidade
Manual da Qualidade e documentação
de apoio
3.A Qualidade na saúde
4. A Qualidade na saúde
5. O papel do profissional de saúde na
avaliação da qualidade e melhoria
contínua
Monitorização/ medição dos processos
Monitorização/ medição da qualidade
do produto/ serviço
Melhoria contínua
Ações corretivas e preventivas
Controlo/ auditoria interna
6. Tarefas que em relação a esta
temática se encontram no âmbito de
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de
Saúde

Ações estratégicas
Áreas de Competência

Exposição oral e diálogo com
os alunos com recurso a
material audiovisual, folhetos
e catálogos de equipamentos
e produtos;
Visualização de filmes e
imagens sobre cuidados de
saúde;
Realização de fichas de
trabalho;

Descritores

Gestão do
tempo

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de
problemas
Pensamento crítico e
pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Sensibilidade estética e
artística
Sensibilidade estética e
artística

34
aulas
Critérios de
desempenho dos
alunos por área
de competência
do PASEO –
Anexo I –
Critérios Gerais
de Avaliação

Conhecimentos e
capacidades

Realização de fichas de
Atitudes

aplicação de conhecimentos;
Exploração de imagens e
experiências;

Realização de trabalhos de
pesquisa.
UFCD -6583 Organização dos
espaços, Tipologia de materiais e
equipamentos
específicos
das
unidades de serviços da Rede
Nacional de Cuidados de Saúde 50H
1. Tipologia de unidades/serviços de
saúde na Rede Nacional de Cuidados
de saúde
1.1. As consultas
1.2. Serviço de Patologia Clínica
1.3. Serviço de Estomatologia
1.4. Serviço de Oftalmologia
1.5. Serviço de Otorrinolaringologia
Características e exigências de
funcionamento
2. Tipologia de unidades/serviços de
saúde na Rede Nacional de Cuidados
de saúde

- Avaliação Escrita
(Testes, questão-aula, mini-testes)
Na recuperação do módulo o teste
é feito por consulta do portefólio.
- Portefólio (inclui o caderno diário,
documentos fornecidos pelo professor
da disciplina, resolução de exercícios ou
fichas extra aula, pesquisas, … )

Peso
percentual

20%

20%

30%

Grelha de observação:

grupo;

A definir.

Atividades / Instrumentos de Avaliação

- Trabalhos de grupo e/ou individuais
-Relatórios

Realização de trabalhos de

UFCD -6583
Organização
dos
espaços,
Tipologia de
materiais
e
equipamentos
específicos das
unidades
de
serviços
da
Rede Nacional
de
Cuidados
de Saúde

Instrumentos de avaliação

Domínios da
Avaliação

Ao longo do ano letivo

Domínios/Tem
as de
aprendizagens

67
aulas

-Responsabilidade e integridade
-Excelência e exigência
-Curiosidade, reflexão e inovação
-Cidadania e participação
-Liberdade

30%

2.1.Serviço
de
Imagiologia
–
diagnóstico e terapêutica
2.2.Serviço de Cardiologia
2.3.Serviço de Pediatria
2.4. Serviço de Ginecologia/Obstetrícia
2.5. Serviço de Fisioterapia e de
Reabilitação
2.6. Serviço de Urgência
2.7 Serviço de Neurofisiologia e
Electroconvulsivoterapia
2.7.
Serviço
de
Ortopedia
e
Traumatologia
2.8.Serviço de Medicina Nuclear
2.9. Farmácia
3. Tarefas que em relação a esta
temática se encontram no âmbito de
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de
Saúde

Nota:

a) As aulas previstas englobam os momentos de Avaliação diagnóstica, formativa, sumativa e autoavaliação.
Previsão: UFCD 6573 – 25 de novembro UFCD 6583 – 31 de março
Docente que irá lecionar a disciplina: Lúcia Pássaro

Grupo 520: Biologia/ Geologia

