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Unidade Curricular: Módulo IX.II - Competências Profissionais Transversais  

Profissionalismo Ano Curricular: 5º Ano  

Ano Letivo: 2022/2023 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

Aula teórica e briefing no final das práticas:  

Formato de conferência eventualmente com convidados externos (líderes políticos, gestores, escolas de gestão, 

personagens da cultura, de outras culturas, profissionais da comunicação, jornalistas, profissionais da aviação, 

familiares de doentes, juízes e advogados, dirigentes estudantis, profissionais do desporto, indústria farmacêutica, 

dirigentes da saúde, etc). 

 

Aulas práticas - Durante as aulas serão abordados os seguintes conceitos: 

Aula 1 - Desenvolvimento pessoal e profissional, manutenção da competência clínica e aprendizagem contínua ao 

longo da vida (lifelong learning; Contributo da Investigação; Escolha da carreira profissional; Conflitos de interesse.  

Escrita do CV e aplicação para um emprego;  

Valores (Integridade, honestidade, altruísmo, humildade, respeito pela diversidade, transparência, excelência, 

responsabilidade, humanismo). Contributo da auto-crítica; Resiliência; Adaptação à mudança; Ética profissional; 

Aspetos relacionados com o balanço entre a vida pessoal e profissional; Gestão de tempo; Carga de trabalho;  Fadiga 

e estado de alerta;  Gestão do stress; Prevenção do Burn-Out;  Estilo de vida, Artes, filosofia, cultura; Ajudas: 

Coaching e  Mentoring; Exemplo a seguir (role model). 

 

Aula 2- Atitudes profissionais e comportamento dos Médicos e tarefas relacionadas com profissionalismo. 

Comunicação; empatia, gestão de conflitos; aspetos jurídicos. Ética profissional; Código Deontológico da Ordem dos 

Médicos e Juramento de Hipócrates, Dress code e postura. Threat and Error Management, Comunicação (KISS, más 

notícias, compassionomics, empatia). Prevenir e lidar com o erro (morbilidade e mortalidade). Gestão dos 

automatismos. Lidar com pessoas difíceis; Uso da tecnologia; Regulamento Geral e Proteção de dados.  

 

Aula 3- O Médico como líder e inovador em cuidados de saúde. Liderança de equipas; A equipa de saúde 

(enfermagem, assistentes operacionais, assistentes administrativos, administradores, auxiliares de limpeza, técnicos 

de manutenção, serviço de compras, logística, Administração, assistente social, etc.); Gestão de equipas (Forming, 

Storming, Norming, Performing), Gestão de conflitos em equipa, Equipas de Alta Performance, Equipas de Alto 

Desempenho, Cultura Top Service, Inovação, Agile Teams, as pausas, o fator humano;  Liderança (organizações, 
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equipas, pessoal), Gestão de si próprio; Gestão de projetos e de recursos humanos, Inteligência Emocional, Avaliação 

a 360º, Networkismo, Análise de risco. 

 

Aula 4- Comunicação em público, contacto com os media e redes sociais, network social e apresentação pública de 

informação. Visão e Missão das Instituições, Gestão de catástrofe e COVID-19, Gestão do imprevisto; Como lidar com 

o meio jornalístico, Como lidar com o meio jurídico. 

 
 


