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NOTÍCIA : RECEÇÃO AO CALOIRO

Escola Superior de Enfermagem acolhe
alunos
27/09/2011

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) acolhe, hoje e amanhã
(27 e 28 de setembro), os novos estudantes da licenciatura.

Foto: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

As atividades de boas -vindas, que se
dividem pelos dois campus da
instituição, começam às 09h00, no Polo
B da institui ção (auditório principal), em
S. Martinho do Bispo, com a rece ção
feita pela Presidente da ESEnfC, Maria
da Concei ção Bento, pelos presidentes
d o s c o n s e l h o s T écnico-Científico
(Rogér i o C l e m e n t e R o d r i g u e s ) e
Pedagógico (Maria Vitória Almeida), pelo
provedor do estudante (João Franco) e
pelo presidente da Associa ção d e
Estudantes da Escola (Joel Vitorino).
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As iniciativas de integração dos estudantes do 1 º ano compreendem, igualmente, a visita aos dois
polos da ESEnfC: o Polo B no dia 27, às 14h00; e o Polo A no dia 28, a partir das 09h00.
Ainda no dia 28, os novos alunos vão poder escutar o coordenador do Gabinete de Relações Nacionais
e Internacionais da ESEnfC, professor António Amaral, que lhes falará das vantagens da participação
em programas de mobilidade - às 14h00, no auditório do Polo A da ESEnfC.
O programa de rece ção e acolhimento dos novos estudantes da licenciatura (2011 -2012) é da
responsabilidade dos coordenadores do 1.º ano, professores Arminda Gomes e João Graveto, e conta
com a estreita colaboração da Associação de Estudantes (AE) e da Comissão de Praxe, bem como
com o envolvimento de vários docentes.
100% das vagas preenchidas
Uma vez mais, a ESEnfC preencheu todas as 320 vagas iniciais dispon íveis na 1ª fase do concurso
nacional de acesso, posicionando -se entre as institui ções de ensino com maior procura pelos
candidatos ao ensino superior.
Em 2011, a nota do último colocado na licenciatura da ESEnfC (1ª fase do concurso) foi de 145,6
valores (escala de zero a 200).
A estas colocações juntam-se os alunos aceites pelo concurso especial de acesso para maiores de 23
anos (24), os titulares de licenciatura (4), os provenientes de transfer ências (20) e de mudanças de
curso (16), ou de reingressos (8).
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