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Ensino

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

ESEnfC: a melhor opção para aprofundar
conhecimentos em áreas específicas do cuidar
Saúde português, disponibiliza cursos
de mestrado e de pós-licenciatura de especialização em sete áreas distintas.
A ESEnfC é a maior e mais antiga
Escola pública de Enfermagem em
Portugal, sendo uma referência nacional e no mundo, devido à reputação
que conquistou ao longo de já 136
anos de existência, ao elevado nível de
qualificação do respetivo corpo docente e à qualidade e inovação presentes no cumprimento da sua tripla
missão: de ensino, investigação e
prestação de serviços à comunidade.
A ESEnfC dispõe de um Centro de Simulação de Práticas Clínicas dos mais
modernos da Europa e de uma Unidade
de Investigação em Ciências da Saúde:
Enfermagem, que é reconhecida (avaliada e financiada) pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.

A formação pós-graduada da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC) é, seguramente, das melhores opções em Portugal para aprofundar conhecimentos em áreas específicas do cuidar, para abrir novos horizontes no mundo do trabalho em Saúde e, até mesmo, para iniciar uma
carreira de investigação.
A resposta a situações complexas de
saúde e a constante evolução do conhecimento em Enfermagem exigem
a formação permanente e uma qualificação académica de mestrado e doutoramento.
A ESEnfC, que é um Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde
para a Prática e Investigação em Enfermagem e que recentemente foi galardoada com a medalha de Serviços Distintos Grau “Ouro” do Ministério da

MESTRADOS

e especializações 2017.2018
• Enfermagem: Gestão de Unidades de Cuidados
• Enfermagem: Supervisão Clínica
• Enfermagem Comunitária
• Enfermagem Médico-Cirúrgica
• Enfermagem de Reabilitação
• Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria
• Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria

Candidaturas

até 31
de agosto

HÁ 136 ANOS A OLHAR

CONTACTOS

PELA SUA FORMAÇÃO

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Rua 5 de Outubro e Avenida Bissaya Barreto, Apartado 7001, 3046-851 Coimbra
Tel +351 239 802 850/239 487 200

E-mail academicos@esenfc.pt
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