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Coimbra: Dois dias a receber “caloiros” na Escola de Enfermagem

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) realiza hoje e na quarta-feira um conjunto de atividades de
boas -vindas aos 320 novos inscritos.
Hoje decorreu uma rece ção pela presidente da ESEnfC, Maria da Concei ção Bento, e pelos presidentes dos
conselhos t écnico-científico (Rog ério Clemente Rodrigues) e pedag ógico (Maria Vit ória Almeida), pelo provedor do
estudante (Jo ão Franco) e pelo presidente da Associa ção de Estudantes (Joel Vitorino). Seguiu -se uma visita aos
dois pólos da escola.
Na quarta-feira os novos alunos v ão escutar o coordenador do Gabinete de Rela ções Nacionais e Internacionais da
ESEnfC, professor António Amaral, que lhes falará das vantagens da participação em programas de mobilidade.
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»19:30 Alqueva: Deputados PSD e CDS-PP querem
regadio e conclus ão das obras como prioridade
nacional
»19:26 Coimbra: Presidente do Polit écnico pede
definição “urgente” do que Governo quer para rede
»19:23 Coimbra: Dois dias a receber “caloiros” na
Escola de Enfermagem
»19:19 Coimbra: Instituições locais criam Plataforma
ODM na Cidade para combater pobreza
»19:18 Incêndios: Fogo na Serra da Estrela dominado
»19:16 Portugal/Timor-Leste: Militares timorenses vão
integrar contingente portugu ês que parte para o
Líbano em 2012
»19:12 Surf: Azores Islands Pro – Condições do mar
voltam a suspender prova
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