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ESEnfC tem agendados
seis congressos até
Junho de 2012
Jornadas "Feridas, uma
problem ática no contexto atual"
decorrer ão de 15 a 17 de
Fevereiro do pr óximo ano.

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) est á a
organizar seis congressos e jornadas que ter ão lugar entre
Fevereiro e Junho de 2012.
O primeiro do ano realiza-se de 15 a 17 de fevereiro de 2012 (Polo B) e trata se das Jornadas “Feridas, uma problemática no contexto atual”. São objetivos
destas Jornadas atualizar conhecimentos sobre tratamento de feridas;
desenvolver compet ências de interven ção n a p r e v e n ção, avalia ção e
tratamento de feridas; desenvolver práticas no cuidado às feridas sustentadas
na evidência; e incentivar a investiga ção científica na área de interven ção da
Enfermagem. A iniciativa surge no âmbito do projeto “Cuidados à pessoa com
ferida e viabilidade tecidular”, inserido na linha de investiga ção “Bem-estar,
Saúde e Doença” da Unidade de Investigação da ESEnfC (UICISA-E).
De 29 de fevereiro a 2 de março de 2012, a ESEnfC (Polo B) será palco do I
Encontro Internacional de Sa úde Mental. O encontro tem por objetivos
promover a discussão sobre os procedimentos, o ensino e a investiga ção em
Saúde Mental, contribuindo para a partilha de experiências e boas práticas. É
organizado pela Unidade Cient ífico-Pedagógica de Enfermagem de Sa úde
Mental e Psiquiátrica da ESEnfC.
“A pessoa, fun ção e autonomia – reabilitar nos processos de transi ção” é o
título do Congresso de Enfermagem de Reabilitação que a ESEnfC vai organizar
nos dias 23 e 24 de março de 2012, no Polo B da instituição, em S. Martinho do
Bispo. O Congresso é organizado pela Unidade Cient ífico-Pedagógica de
Enfermagem de Reabilitação, em colaboração com os alunos do VI Curso de
Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação.
Já no mês de abril (dias 26 a 28, no Polo A), decorrer ão as Jornadas de
Enfermagem Médico-Cirúrgica, subordinadas ao tema “A pessoa em situa ção
crítica: complexidade e interven ção”. “Enfermagem Médico-Cirúrgica, que
horizontes?”, “A pessoa em estado cr ítico: do pr é- hospitalar à urgência”,
“Monitorização da pessoa em situa ção cr ítica” e “Segurança da pessoa em
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hospitalar à urgência”,

“Monitorização da pessoa em situa ção cr ítica” e “Segurança da pessoa em
situação cr ítica” são os t ítulos das mesas -redondas. É uma organização da
Unidade Científico-Pedagógica de Enfermagem Médico-Cirúrgica.
De 7 a 12 de maio de 2012 (Polo A) realizar -se-á a IV Escola de Ver ão em
Educação pelos Pares, a I Confer ência Internacional e o III Encontro
Internacional Anual de Investiga ção/Ação Participativa em Saúde. Encontrar
soluções em comunidades/grupos onde a ocorrência e gravidade de problemas
de sa úde é maior ou em que a acessibilidade aos servi ços de sa úde est á
comprometida é um objetivo geral deste conjunto de encontros que, uma vez
mais, têm por impulsionadores a ESEnfC, o IREFREA (Instituto Europeu para o
Estudo dos Fatores de Risco e Fatores de Prote ção em Crian ças e
Adolescentes), a Unidade de Investiga ção em Ciências da Saúde - Enfermagem
(UICISA-E) e a Associação Existências.
Por fim, o III Congresso de Investiga ção em Enfermagem Ibero-Americano e
de Países de Língua Oficial Portuguesa ter á lugar de 12 a 15 de junho de 2012
(Polo A da ESEnfC). O Congresso, que visa a partilha de conhecimento no
âmbito de investigação em educação e sa úde, é organizado pela UICISA -E,
unidade acreditada pela Funda ção para a Ci ência e a Tecnologia. Com duas
edições anteriores (em 2007 e em 2009), este Congresso pretende constituirse como uma bienal, fortalecendo a rede de investiga ção em Enfermagem do
espaço ibero-americano e da África que fala português.
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