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ESEnf: última fase de candidaturas para
Mestrados e Pós-graduações
02/09/2011

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra está a aceitar, até ao dia 7 de setembro,
candidaturas aos cursos de mestrado e de pós-licenciatura de especialização que têm início
marcado para outubro de 2011.

Os mestrados em Enfermagem nas
ár e a s d e “Supervisão C l nica”, de
“Gestão de Unidades de Cuidados ” e
de “Conceção e Desenvolvimento das
Práticas Cl ínicas”; Enfermagem de
Família e Enfermagem de Sa úde do
Idoso e Geriatria, assim como das p óslicenciaturas e mestrados em
Enfermagem Comunit ár i a e e m
E n f e r m a g e m d e S a úd e M a t e r n a e
Obstetrícia.
Foto: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Estão também abertas as candidaturas a
outros quatro cursos, a iniciar em março
de 2012, nas áreas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, de Enfermagem de Saúde Infantil e
Pediatria, de Enfermagem de Reabilitação e de Enfermagem Médico-Cirúrgica (todos eles nas duas
modalidades: mestrado e pós-licenciatura). Neste caso, as candidaturas prolongam-se até ao dia 31 de
outubro.
Para a realiza ção da candidatura é necessário ser enfermeiro com grau de licenciado, ou (em
alternativa) ser detentor de currículo reconhecido pelo Conselho Técnico-Científico da ESEnfC como
atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos.
Para os candidatos às pós-licenciaturas de especialização é, ainda, condição ter pelo menos dois anos
de exercício profissional.
Mais informações, designadamente sobre a estrutura curricular dos cursos, ou sobre os requisitos de
candidatura, estão disponíveis na p ágina Web da Escola, em www.esenfc.pt, Quem preferir, pode
contactar os Servi ços Acad émicos, atrav és d o e n de re ço de correio eletr ónico da Escola
(esenfc@esenfc.pt), ou dos números de telefone 239 487 206 e 239 802 837.

Fonte: ESENF Coimbra
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