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DOUTORAMENTO EM EDUCAÇÃO

Isabel Maria de Ardions Braz de Sousa
2011

Processo de Bolonha e mudanças na educação 
superior: um estudo no ensino superior poli-
técnico português

Orientação: Prof.ª Doutora Cristina Maria Fer-
reira Pinto da Silva 

Co-orientação: Prof.ª Doutora Alcina Manuela 
de Oliveira Martins 

A subscrição da Declaração de Bolonha por 
Portugal foi o primeiro passo num vórtice de 
mudanças no ensino superior, postulando a rup-
tura com todo um conjunto de pressupostos. Es-
tas alterações interferem não só com interesses 
e valores do sistema educativo, mas com toda a 
sociedade.

O estudo realizado teve como objectivo ve-
rificar o impacto das mudanças geradas pelo 
Processo de Bolonha no processo de ensino-
aprendizagem numa instituição de ensino su-
perior politécnico.

No sentido de operacionalizar este objectivo, 
realizou-se um estudo de caso, utilizando uma 
metodologia de triangulação – temporal, meto-
dológica e de dados. O estudo foi realizado no 
Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração do Porto e decorreu em duas fases: 1ª 
fase, recolha de dados, em dois anos consecuti-
vos, no mesmo grupo de estudantes e docentes 
da Licenciatura em Assessoria e Tradução; 2ª 
fase, alargamento do estudo a mais duas das li-
cenciaturas leccionadas no ISCAP. Participaram 
neste estudo 206 estudantes e 92 docentes.

Os resultados do estudo de caso realizado 
evidenciam, entre outras, a importância do pa-
pel do docente no processo de mudança e a ne-
cessidade de reformas curriculares serem devi-
damente sustentadas por condições materiais e 
devidamente sustentáveis, através do envolvi-
mento e motivação dos docentes e estudantes.

Palavras-chave: Processo de Bolonha; Construti-
vismo; Ensino Superior; Reforma curricular

The Bologna Process and the changes in higher 
education: a study in the Portuguese polytech-
nic education

The subscription of the Bologna Declaration by 
Portugal was the first step in a vortex of changes 
in higher education, implying the disruption of 
a whole set of assumptions. These changes will 
ultimately affect not only the interests and val-
ues of the education system, but also those of 
the whole society. The study carried out aimed at 
checking the impact of changes generated by the 
Bologna Process in the teaching-learning process 
in a polytechnic institution.

In order to achieve this goal we carried out a 
case study, using a triangulation method - tem-
poral, methodological and data. The study was 
conducted at the School of Accounting and Ad-
ministration of Porto and was developed in two 
phases: 1st Phase, data collection, in two conse-
cutive years in the same group of students and te-
achers of the degree in Administrative Assistance 
and Translation; 2nd phase, extension of the study 
to two more courses. 206 students and 92 tea-
chers participated in this study.

The findings of this case study suggest that te-
achers play an important role in the change pro-
cess and highlight the need for curricular reforms 
to be supported by the necessary material resour-
ces and sustained by the involvement of teachers 
and students alike.

Keywords: Bologna Process; Constructivism; Hi-
gher Education; Curricular Reform. 

Maria de Lourdes Gil Patrício Varandas 
da Costa
2011

Mais saber, melhor enfermagem: A repercussão 
da formação na qualidade de cuidados

Orientação: Prof. Doutor António Luís Carvalho 

Co-orientação: Prof. Doutor Albino Lopes 

Esta tese de doutoramento procurou dese-
nhar um quadro conceptual para implementar 
um novo modelo formativo, que permita melho-
rar a qualidade dos cuidados de enfermagem. 
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Partindo da pergunta “qual o contributo da 
formação inicial para a qualidade percebida 
pelos utentes?”, procuramos perceber a relação 
entre a formação escolar, a emergência de com-
petências profissionais, em sede de exercício, e 
a qualidade percebida pelos utentes.

Este estudo é estruturado em dois momentos: 
O Estudo Nuclear assente numa metodologia 
qualitativa, com aproximação à Grounded The-
ory que permitiu perceber a importância da 
formação para a qualidade dos cuidados e a 
formulação do modelo inicial de investigação; e 
um estudo Complementar de carácter descriti-
vo-transversal, enquadrado numa metodologia 
quantitativa e em análise documental que nos 
permitiu avaliar a satisfação dos clientes sobre 
a qualidade dos cuidados e a construção de um 
novo modelo sobre os factores mais relevantes 
para a satisfação do cliente. 

Os resultados obtidos possibilitam a identifi-
cação de um conjunto de variáveis que influen-
ciam, directa e indirectamente, a qualidade dos 
cuidados e a satisfação dos clientes e permitem 
a elaboração do modelo final de análise do pro-
blema formulado, realçando sobretudo o es-
tatuto da emergência das competências como 
variável mediadora. 

Palavras-chave: formação; enfermagem; emer-
gência de competências; cuidar; qualidade.

More knowledge, better nursing: 
The impact of training on the quality of care

This doctoral thesis sought to draw a concep-
tual framework to implement a new training 
model, which will improve the quality of nursing 
care.

Starting from the question “what is the contri-
bution of initial training to the quality perceived 
by users?” We explored the relationship between 
school education, the emergence of nursing skills 
in professional settings, and the satisfaction of 
the costumer.

This work is structured in two phases. The first 
phase consists of a Nuclear Study that aimed to 
understand the importance of education to the 
quality of care and allowed to develop the ini-
tial research model. A qualitative methodology 
based on the Grounded Theory was used. The 
second phase consists of an additional descrip-

tive cross-sectional study using a quantitative 
methodology and document analysis. This study 
aimed to assess customer satisfaction with the 
quality of care and allowed to build a new model 
based on the factors most relevant to customer 
satisfaction.

The results allowed the identification of a set 
of variables that influence directly and indirectly 
the quality of care and customer satisfaction, and 
the preparation of the final analysis of the pro-
blem posed, highlighting the status of emerging 
competencies as a mediating variable.

Keywords: formation; nursing; competence; ca-
ring; quality.

Adriano de Jesus Miguel Dias Pedro 
2011 

Orientação: Prof. Doutor António Luís Carvalho 

Co-orientação: Prof. Doutor Ricardo Vieira

Recursos e Identidades. A (Re)Construção 
da Identidade Profissional do Docente 
de Enfermagem: O Olhar do Docente

Considerando a identidade como um proces-
so dinâmico de interacção social, afastando-nos 
da ideia de identidades pré-estabelecidas, an-
coradas numa visão essencialista e, aproximan-
do-nos de uma identidade profissional que se 
constrói através de sucessivas interacções, pro-
curámos conhecer a identidade profissional do 
docente de enfermagem.

Convictos de que o estudo da identidade 
pode oscilar entre um pólo individual e um 
estrutural, optámos pela dimensão biográfica 
como eixo estruturante deste trabalho. Efectua-
ram-se oito biografias a docentes integrados no 
conceito de perito com uma profissionalidade 
reflectida. Utilizámos ainda o focus group como 
método complementar.

Constatámos que os actores deste estudo se 
sentem enfermeiros, embora a sua área de ac-
tuação seja a docência. Destacam a integração 
do ensino de enfermagem no ensino superior 
como determinante na mudança da sua repre-
sentação social. Todos estes docentes se in-
cluem nos grupos que apresentam um estatuto 


