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UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração):
UFCD 6575 – Cuidados na Alimentação e Hidratação- tem como objetivo a divulgação e ensino das ciências da nutrição e
alimentação. Pretende que os alunos reconheçam a alimentação como fator determinante da saúde e que os excessos,
carências e desequilíbrios influenciam a duração e qualidade de vida dos indivíduos e das populações. Apresenta-se uma
perspetiva global da alimentação, onde é focada a interligação dos fenómenos biológicos, sociais e culturais em toda a sua
complexidade.
UFCD 6576- Cuidados na Saúde do Idoso- pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos no sentido de fazer o
acompanhamento do idoso nas atividades diárias, promovendo a sua autonomia.
UFCD 6564- Prevenção e controlo da infeção: esterilização- pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre
as principais técnicas de esterilização habitualmente usadas e a sua importância no controlo da infeção hospitalar.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e incidirá nos domínios conhecimentos (componente teórica e prática), Aptidões no domínio
atitudes e valores. No final de cada módulo, a avaliação será formalizada em pauta numa classificação de 0 a 20.
DOMÍNIOS

DIMENSÕES

Conhecimentos
APRENDIZAGENS
(Saber
conceptual e
processual)
Aptidões

ATITUDES E
VALORES
(Saber atitudinal)

• Conhecimento no âmbito dos módulos
• Conhecimento no âmbito interdisciplinar
• Conhecimento prático/técnico

• Aptidões cognitivas e metacognitivas
• Aptidões Sociais e emocionais
• Aptidões físicas e práticas

-Assiduidade e pontualidade.
Responsabilidade -Material necessário
(10%)
-Cumprimento dos prazos das
tarefas
-Realização adequada da sua
autoavaliação.
-Cumprimento das regras
Comportamento
estabelecidas
(10%)
-Apresentação de uma atitude
correta perante os outros
-Atenção na aula
-Intervenção adequada e
pertinente
Participação
-Demonstração de interessee
na
participação nas atividades propostas
aula
-Responsabilização pela realização das
(5%)
tarefas.

Instrumentos
-Produções escritas
-Provas práticas
-Relatórios
-Questionários
-Listas de verificação
-Fichas autocorretivas
-Registos de participação
oral/escrita
-Trabalhos de
projeto/pesquisa
-DAC
-Questão de aula
-Outros

Fator de
ponderação

75%

25%
Observação direta

Registos

