
1. ESTUDANTE

Nome:

Telefone: E-mail:

2. ESTÁGIO COM RELATÓRIO FINAL

Entidade:

Localidade:

Estágio realizado entre:
D D M M A A A A D D M M A A A A

3. ESTÁGIO A  ̶  AVALIAÇÃO DO(A) SUPERVISOR(A)

Supervisor(a):

Competências:

1. Responsabilidade Profissional, Ética e Legal

Demonstra tomada de decisão segundo princípios, normas e valores deontológicos

Lidera de forma efetiva os processos de tomada de decisão ética

Avalia o processo e os resultados da tomada de decisão

Promove a proteção dos direitos humanos

2. Melhoria Contínua da Qualidade

Mobiliza conhecimentos e habilidades, garantindo a melhoria contínua da qualidade

Orienta projetos institucionais na área da qualidade

Avalia a qualidade das práticas clínicas

Planeia programas de melhoria contínua

Lidera programas de melhoria contínua

Participa na gestão do risco ao nível institucional e/ou das unidades funcionais

3. Gestão de Cuidados

Otimiza o processo de cuidados ao nível da tomada de decisão

Supervisiona as tarefas delegadas, garantindo a segurança e a qualidade

Otimiza o trabalho da equipa adequando os recursos às necessidades de cuidados

4. Aprendizagens Profissionais

Detém consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro

Gera respostas de elevada adaptabilidade individual e organizacional

Responsabiliza-se por ser facilitador da aprendizagem, em contexto de trabalho

Suporta a prática clínica em evidência científica

B 5. Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde

6. Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade

Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas

Responde às doenças raras com cuidados de enfermagem apropriados

Promove a formulação e implementação de padrões e procedimentos para a prática especializada
no ambiente de trabalho

Implementa e gere, em parceria, um plano de saúde, promotor da parentalidade, da capacidade
para gerir o regime e da reinserção social da criança/jovem
Diagnostica precocemente e intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que possam
afetar negativamente a vida ou qualidade de vida da criança/jovem

Providencia cuidados à criança/jovem promotores da majoração dos ganhos em saúde,
recorrendo a uma variedade de terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente 
Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença oncológica,
deficiência/incapacidade

Não 
exequível

Excelente
(18 - 20)

Muito bom
(16 - 17)

Bom
(14 - 15)

Suficiente
(10 - 13)

Insuficiente
(0 - 9)

AUTO DE CONCLUSÃO
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N.º estudante:

 

Excelente
(18 - 20)

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Suficiente
(10 - 13)

Gere, na equipa, as práticas de cuidados fomentando a segurança, privacidade e a dignidade do 
cliente

Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados de
enfermagem apropriados

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Promove um ambiente físico, psicossocial, cultural e espiritual gerador de segurança e proteção
dos indivíduos/grupo

Adapta o estilo de liderança, do local de trabalho, adequando-o ao clima organizacional e
favorecendo a melhor



Promove o crescimento e o desenvolvimento infantil

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO(A) SUPERVISOR(A)  ̶  ESTÁGIO A:

Análise crítica:

Data: O(A) supervisor(a):
D D M M A A A A

4. ESTÁGIO B  ̶  AVALIAÇÃO DO(A) SUPERVISOR(A)

Supervisor(a):

Competências:

1. Responsabilidade Profissional, Ética e Legal

Demonstra tomada de decisão segundo princípios, normas e valores deontológicos

Lidera de forma efetiva os processos de tomada de decisão ética

Avalia o processo e os resultados da tomada de decisão

Promove a proteção dos direitos humanos

2. Melhoria Contínua da Qualidade

Mobiliza conhecimentos e habilidades, garantindo a melhoria contínua da qualidade

Orienta projetos institucionais na área da qualidade

Avalia a qualidade das práticas clínicas

Planeia programas de melhoria contínua

Lidera programas de melhoria contínua

Participa na gestão do risco ao nível institucional e/ou das unidades funcionais

Promove a vinculação de forma sistemática, particularmente no caso do recém-nascido (RN)
doente ou com necessidades especiais

Comunica com a criança e família de forma apropriada ao estádio de desenvolvimento e à cultura

7. Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e do
desenvolvimento da criança e do jovem

Promove a autoestima do adolescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas à saúde
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Excelente
(18 - 20)

AUTO DE CONCLUSÃO
MODELO
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Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Não 
exequível

Muito bom
(16 - 17)

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

 

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Gere, na equipa, as práticas de cuidados fomentando a segurança, privacidade e a dignidade do 
cliente

Promove um ambiente físico, psicossocial, cultural e espiritual gerador de segurança e proteção
dos indivíduos/grupo

(assinatura e carimbo da Entidade)



3. Gestão de Cuidados

Otimiza o processo de cuidados ao nível da tomada de decisão

Supervisiona as tarefas delegadas, garantindo a segurança e a qualidade

Otimiza o trabalho da equipa adequando os recursos às necessidades de cuidados

4. Aprendizagens Profissionais

Detém consciência de si enquanto pessoa e enfermeiro

Gera respostas de elevada adaptabilidade individual e organizacional

Responsabiliza-se por ser facilitador da aprendizagem, em contexto de trabalho

Suporta a prática clínica em evidência científica

B 5. Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde

6. Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade

Faz a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas

Responde às doenças raras com cuidados de enfermagem apropriados

Promove o crescimento e o desenvolvimento infantil

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO(A) SUPERVISOR(A)  ̶  ESTÁGIO B:

Análise crítica:

Data: O(A) supervisor(a):
D D M M A A A A

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Adapta o estilo de liderança, do local de trabalho, adequando-o ao clima organizacional e
favorecendo a melhor
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(assinatura e carimbo da Entidade)

Comunica com a criança e família de forma apropriada ao estádio de desenvolvimento e à cultura

Promove a autoestima do adolescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas à saúde

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Providencia cuidados à criança/jovem promotores da majoração dos ganhos em saúde,
recorrendo a uma variedade de terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente 

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Promove a formulação e implementação de padrões e procedimentos para a prática especializada
no ambiente de trabalho

Diagnostica precocemente e intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que possam
afetar negativamente a vida ou qualidade de vida da criança/jovem

Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e presta cuidados de
enfermagem apropriados

Não 
exequível

Insuficiente
(0 - 9)

Suficiente
(10 - 13)

Bom
(14 - 15)

Muito bom
(16 - 17)

Excelente
(18 - 20)

Implementa e gere, em parceria, um plano de saúde, promotor da parentalidade, da capacidade
para gerir o regime e da reinserção social da criança/jovem

Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença oncológica,
deficiência/incapacidade

7. Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e do
desenvolvimento da criança e do jovem

Promove a vinculação de forma sistemática, particularmente no caso do recém-nascido (RN)
doente ou com necessidades especiais



5. PRESTAÇÃO DE PROVAS

Apreciação GLOBAL:

Data: Classificação final:
D D M M A A A A

Júri 1 : Assinatura:
(Docente orientador)

Júri 2: Assinatura:

Júri 3: Assinatura:

Júri 4: Assinatura:

Júri 5: Assinatura:

6. CLASSIFICAÇÃO FINAL

Classificação final do Estágio (CFE = (Estágio A+Estágio B)/2)

Classificação final do Relatório (CFR)

NOTA FINAL ((CFE+CFR)/2)

7. PÓS-DEFESA

a) O JÚRI propõe algum tipo de correção (ortografia, formatação, etc.)? Sim Não

b)

8. SERVIÇOS ACADÉMICOS

Data de receção: O(A) funcionário(a):
D D M M A A A A

*   No caso de fundamentações mais elaboradas, estas podem ser acrescentadas em anexo ao presente Auto.

** Em caso de empate na votação, o presidente do júri dispõe de voto de qualidade.

( ________________________________ )valores 

De acordo com o Art.º 38.º do Reg. Cursos de Mestrado do IPG, o candidato aprovado declara ter
conhecimento de que, no prazo de 30 dias contados da notificação da aprovação do relatório, deve
entregar nos Serviços da Presidência: 1 exemplar, em suporte de papel, brochado ou
encadernado, da versão definitiva do relatório, corrigida conforme deliberado pelo júri, cuja
lombada deve conter o título do grau, o ano de conclusão e o primeiro nome e apelido do estudante;
1 exemplar em suporte digital do mesmo documento, para registo e depósito legal, conforme
previsto no artigo 41.º do mesmo regulamento. 

O(A) estudante:

(assinatura)

O(A) Docente Orientador(a):

(assinatura) (assinatura) (assinatura)

O(A) Coordenador(a) do Curso:O(A) Presidente do Júri:

Cursos de Mestrado (2.º ciclo)
ACAD.046.01
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AUTO DE CONCLUSÃO
MODELO


