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Ensino

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

ESEnfC: uma emocionante formação em Enfermagem
orientada para a responsabilidade social e para a globalização
Dia 18 de julho começa a corrida
de muitos estudantes a um lugar
no ensino superior e, com ela,
também a procura dos cursos de
Enfermagem.

plomados da Escola, de períodos de estudos
no estrangeiro são disso testemunho.
Atualmente, instituições de saúde do Reino Unido recrutam muitos profissionais formados na ESEnfC, preferindo-os. A formação da ESEnfC é, também, reconhecida em
muitos países do continente americano.
A ESEnfC é uma escola empreendedora,
com estudantes premiados por terem desenvolvido ideias de negócio e projetos criativos que primam pela inovação.
A ESEnfC é, de facto, a Escola com
maior capacidade de atração de estudantes
para a realização de estudos de Enfermagem em Portugal.

Na cidade de Coimbra, no centro do
país, encontra-se aquela que é tão só a
maior e mais antiga escola de Enfermagem em Portugal, fundada em 1881, mas
também uma das mais promissoras, que
oferece experiências únicas de aprendizagem, proporcionadas pelo corpo docente
mais qualificado, com o apoio de modernos equipamentos, laboratórios e recursos tecnológicos e de simulação de alta-fidelidade.
Alguns dos recentes galardões que a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC) mereceu, como a medalha de
Serviços Distintos, grau ouro, do Ministério
da Saúde português, ou o prémio de Boas
Práticas Erasmus + (que veio reconhecer a
qualidade imprimida na execução de projetos de mobilidade), atestam o espírito e as
dinâmicas de trabalho que por lá se vivem.
Três polos, uma unidade de investigação
que é a única em Enfermagem a ser acreditada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, duas bibliotecas, um Centro de Simulação de Práticas Clínicas e vários outros
laboratórios, uma residência de estudantes,
um Centro de Estudo e Promoção do Bem-Estar (para prática do exercício físico), uma
Unidade Diferenciada de Ação Social, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho e, no final,
um atento Serviço de Apoio aos Novos
Graduados, acolhem os mais de 2000 alunos da ESEnfC.
Na ESEnfC, docentes e não docentes trabalham, diariamente, para acompanhar os
estudantes em percursos de formação que
lhes garantam aprendizagens assentes em
qualidade técnica e científica, simultaneamente orientadas para a responsabilidade
social e para a globalização.
A participação dos estudantes em projetos de extensão e de voluntariado virados
para a comunidade, que a ESEnfC dinamiza, ou a realização, por mais de 25% dos di-

Mestrados e especializações
Atenta não só às necessidades dos estudantes pré-graduados, mas também dos
profissionais no exercício, a ESEnfC sabe
que a resposta a situações complexas de
saúde e a permanente evolução do conhecimento em Enfermagem exigem a formação contínua.
Neste momento, e até ao dia 13 de julho,
decorre a 1ª fase de candidaturas aos cursos de mestrado e de pós-licenciatura de especialização ministrados na ESEnfC.
Os cursos, com início entre outubro deste
ano e março de 2019, são nas áreas de
“Enfermagem - Gestão de Unidades de Cuidados”, “Enfermagem - Supervisão Clínica”, “Enfermagem de Reabilitação”, “Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria”,
“Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia”, “Enfermagem de Saúde Mental e
Psiquiatria” e “Enfermagem Médico-Cirúrgica”.
Para mais informações e eventuais esclarecimentos, podem os interessados aceder
ao sítio da ESEnfC na Internet, em www.
esenfc.pt (menu “Estudar”), assim como
contactar a Área Académica da ESEnfC
(números de telefone 239 487 257 e 239
802 850, ou e-mail academicos@esenfc.
pt).
A ESEnfC, que também é um Centro
Colaborador da Organização Mundial de
Saúde para a Prática e Investigação em
Enfermagem, ESPERA POR TI!
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