16

Ensino

Escola Superior de Saúde da UTAD

Excelência na formação capta
atenção internacional
A Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro comunga os valores e a missão da instituição que integra:
formar profissionais altamente qualificados numa perspetiva holística
da pessoa, nas dimensões científica, técnica, humana e cultural.

dar outros departamentos decorrente
das ofertas formativas que possa vir a
disponibilizar, sendo que de momento a formação em Enfermagem é a
base da sua ação.
Por outro lado, a ESS ambiciona
congregar o conhecimento que se encontra disperso por várias Escolas da
UTAD, num esforço coletivo que visa o
desenvolvimento de novas ofertas formativas, e também a possibilidade de
apresentar projetos e candidaturas na
área da Saúde.

Graus de Formação

Maria João Pinto Monteiro, presidente da Escola Superior de Saúde
(ESS) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) foi nomeada
para o cargo no passado mês de maio.
No início de um novo mandato foca
três eixos estruturantes que pretende
ver desenvolvidos: “ a diversificação da
oferta formativa ao nível do 1º e 2º ciclo, agora como Escola Superior de
Saúde, vai colocar-se de forma gradual;
a investigação, criando e afirmando
dentro da Universidade a área de conhecimento da Saúde em parceria com
outras Escolas; e aumentar o número
de estudantes no 2º ciclo de estudos”.
Anteriormente designada Escola Superior de Enfermagem, a 8 de março
de 2017, esta unidade orgânica, de ensino superior politécnico, assumiu a designação de Escola Superior de Saúde.
Durante anos presente em instalações
da Universidade, localizadas na cidade
de Vila Real, neste momento a ESS
tem novas instalações, com sede no

Campus da UTAD. Uma mais-valia,
caracteriza a presidente, dado permitir
a interação entre docentes que “em espaços informais criam redes de contacto que potenciam outras dinâmicas”,
assim como para os estudantes que encontram neste espaço os recursos de
apoio à sua formação, assim como têm
a oportunidade de partilhar saberes
com outros colegas, muito importante
para o enriquecimento do conhecimento.
Resultante dos estatutos da Universidade, datados de outubro de 2016,
a ESS reconverteu a sua estrutura orgânica, “funcionando de modo semelhante às Escolas de natureza universitária”. Mantendo a sua matriz politécnica, “a UTAD tem expetativas
interessantes e fortes em relação à
ESS, pela possibilidade de incrementar o desenvolvimento da área da
Saúde no seio da sua missão”. Nesse
sentido, a ESS tem a perspetiva de,
num futuro próximo, criar e acomo-

A ESS oferece a licenciatura em Enfermagem que apresenta uma procura
crescente, facto que “confere um grande alento para continuar a oferecer aos
estudantes esta formação de excelência”, altamente valorizada por instituições nacionais e internacionais. “A
procura efetiva de empresas e serviços
de saúde estrangeiros é o reflexo da
qualidade da formação dos nossos estudantes e, portanto, das competências
de que são detentores para o exercício
da profissão num contexto muito exigente no âmbito da prestação de cuida-
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dos de saúde”. O Reino Unido apresenta-se como o grande recrutador dos
jovens enfermeiros formados na
UTAD, numa relação duradoura que
tem sido alimentada pela ESS, mas
também com outros países como Alemanha, Suíça, França e Arábia Saudita
surgem nesta listagem.
As competências destes jovens são
também desenvolvidas através da experiência clínica, transversal a todo o
curso, que decorre em várias instituições de saúde da região. Os protocolos
que assumem maior dimensão são com
o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro, EPE, Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa, EPE e com a ARS
Norte, sobretudo com o ACES Douro I
- Marão e Douro Norte, ACES Alto Tâmega e Barroso e ACES Douro Sul.
Sendo que muitos estudantes ao
longo do seu percurso académico
aproveitam programas de mobilidade
internacional para estudar no estrangeiro, contactando com diferentes
realidades, a ESS fomenta a mobilidade de estudantes. Espanha, Brasil,
Finlândia e Itália estão entre os destinos mais requisitados para realizar
mobilidade através de programas como o Erasmus+.
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ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
Oferta Educativa 2017- 2018
Ao nível do 2º ciclo, a ESS tem privilegiado uma política de consórcio
com outras instituições de ensino,
rentabilizando recursos físicos e humanos. “Na formação avançada a
política de consórcio tem funcionado
de forma muito gratificante”, sublinha Maria João Pinto Monteiro. Neste sentido, surge a oferta dos mestrados: em Enfermagem e Enfermagem
da Pessoa em Situação Crítica (consórcio entre a UTAD e a Universidade do Minho); Enfermagem de Saúde
Familiar (consórcio entre a UTAD, a
Universidade de Aveiro e o Instituto
Politécnico de Bragança); Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia
(consórcio entre a UTAD, o Instituto
Politécnico de Viana do Castelo e o
Instituto Politécnico de Bragança);
Enfermagem Comunitária.
A natureza politécnica não permite à
ESS oferecer formações doutorais, ainda assim pretendemos em colaboração
com outras Escolas da UTAD, num futuro próximo, oferecer uma área de
doutoramento em Saúde, revela a presidente. Agregando profissionais de diferentes áreas do conhecimento e de
formação, a oferta configurará um
doutoramento pluridisciplinar em que
cada discente, dentro da sua área da
Saúde, pode desenvolver um projeto
de investigação com o qual tenha maior
afinidade”. Um trabalho que será (re)
colocado no diálogo a desenvolver com
Fontainhas Fernandes, reeleito, em
março, reitor da UTAD.
Cerca de 400 estudantes e 24 docentes “vivem” esta Escola. Num futu-

ro próximo, já dentro do plano estratégico da Universidade, a ESS comprometeu-se a apresentar uma nova licenciatura e um mestrado e Cursos
Técnicos Superiores Profissionais, objetivo que pretende ver cumprido até
2018.

Licenciaturas ::: 1º Ciclo de Estudos
Enfermagem

Mestrados ::: 2º Ciclo de Estudos

Investigação

Enfermagem Comunitária
Enfermagem

Com docentes inscritos em vários
centros de investigação, a política da
UTAD incentiva os seus professores a
pertencerem aos centros de investigação que acolhe. Nessa medida, alguns
docentes da ESS pertencem ao Centro
de Investigação em Desporto, Saúde e
Desenvolvimento Humano (CIDESD),
outros ao Centro de Investigação em
Estudos da Criança (CIEC).
Com a transição para o Campus, a
ESS pretende preparar propostas de
candidatura à Fundação para a Ciência
e a Tecnologia (FCT), que assentem
num trabalho conjunto com outras
áreas do conhecimento.

(Consórcio com a Universidade do Minho)

Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica
(Consórcio com a Universidade do Minho)

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia
(Consórcio com o Instituto Politécnico de Bragança e
Instituto Politécnico de Viana do Castelo)

Enfermagem de Saúde Familiar
(Consórcio com a universidade de Aveiro e o
Instituto Politécnico de Bragança)

Extensão à comunidade
Numa perspectiva de reciprocidade
institucional a ESS assume a sua responsabilidade social ao estabelecer
parcerias com diferentes instituições
(autarquias, IPSS, escolas, empresas)
na comemoração de efemérides de
Saúde (Dia Mundial da Saúde, Dia do
Não Fumador, Dia Mundial da Diabetes, Semana Mundial do Aleitamento
Materno) e em diferentes atividades de
promoção da saúde.
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