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MESTRADO 
ENFERMAGEM 
DE REABILITAÇÃO 



M
E

ST
R

A
D

O • Analisar a problemática no contexto de saúde e da defi-
ciência, com vista ao desenvolvimento de ações autóno-
mas e pluridisciplinares adequadas a cada situação;

• Identificar, Planear, Executar e Avaliar necessidades em 
cuidados de enfermagem de reabilitação, ao longo do ci-
clo vital, da pessoa, família, grupos e comunidade;

• Dar pareceres técnico-científicos no âmbito da enferma-
gem de reabilitação;

• Tomar decisões que orientem o exercício profissional na 
área de enfermagem de reabilitação;

•  Colaborar na conceção, organização, planeamento, execu-
ção e avaliação de programas de cuidados especializados 
no âmbito da prevenção, tratamento e reinserção social da 
pessoa nos seus contextos de vida;

• Assegurar e/ou participar na gestão de cuidados de enfer-
magem gerais e especializados;

• Desenvolver práticas de investigação e divulgação dos re-
sultados nos campos de intervenção da enfermagem de 
reabilitação.

Local: Viana do Castelo 
Duração: 3 semestres
Preço: 1.050,00€ (1º ano) 
                650,00€ ou 1.050,00€ (2º ano com 1 ou 2 semestres, respetivamente)

Regime: Normal | Diurno

ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO

Objetivos Condições de Acesso 

Candidaturas on-line*

• Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
• Titulares de um grau académico superior estrangeiro con-

ferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organiza-
do de acordo com os princípios do Processo de Bolonha 
por um estado aderente a este Processo;

• Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do 
grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamen-
te competente do estabelecimento de Ensino Superior 
onde pretendem ser admitidos;

• Detentores de um curriculum escolar, científico, ou profis-
sional, que seja reconhecido como atestando capacidade 
para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão cien-
tífico estatutariamente competente do estabelecimento 
de Ensino Superior onde pretendem ser admitidos. (in 
art. 17.º, DL 74/2006 de 24 de março)

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.
(Despacho-IPVC-P-23/2020)

1ª FASE • 14 junho — 25 julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 setembro — 30 outubro 2021

candidaturas.ipvc.pt



Estrutura curricular

Coordenadora de curso:

Contactos da Escola
1º semestre | 1ª ano
Enfermagem - Evolução Histórica e Epistemologia
Investigação em Enfermagem
Inovação, Gestão e Supervisão Clínica
Fundamentos de Enfermagem de Reabilitação
Enfermagem de Reabilitação em Neurologia I
Enfermagem de Reabilitação Respiratória I
Enfermagem de Reabilitação em Ortopedia I
Enfermagem de Reabilitação na Comunidade I
Ética e Cidadania da Pessoa com Deficiência 

2º semestre | 1ª ano
Enfermagem de Reabilitação Neurológica II
Enfermagem de Reabilitação Respiratória II
Enfermagem de Reabilitação em Ortopedia II
Enfermagem de Reabilitação na Comunidade II
Seminário: Dissertação /Estágio de Natureza Profissional/
Trabalho de Projeto

Salomé Ferreira 
salomeferreira@ess.ipvc.pt

Rua D. Moisés Alves de Pinho 
4900-314 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 809 550
e-mail: geral@ess.ipvc.pt
Site: www.ess.ipvc.pt



Conhece a ESS IPVC

Venha Conhecer a 
Escola Superior de Saúde




