Ensino

ESTeSC — Coimbra Health School

O Ensino da Saúde
ministrado na cidade
do Conhecimento

A ESTeSC — Coimbra Health School assumese como uma Instituição de Ensino que
ministra formação de excelência na área das
Ciências da Saúde. Integrada no Politécnico
de Coimbra (IPC), ao longo dos anos todos os
esforços permitiram atingir “a dinâmica que
faz a Universalidade de Coimbra no Ensino
da Saúde e que a ESTeSC — Coimbra Health
School pretende manter”.
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