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Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra “mostra o que faz”
111 O Dia da Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra assinala-se hoje, a partir das 15H00.
Além da sessão solene, com
as intervenções da presidente
da ESEnfC, Maria da Conceição
Bento), do presidente do conselho geral da escola, Domingos
Manuel Fernandes, e do presidente da Associação de Estudantes, Marco André Gonçalves, o
programa inclui um conjunto
alargado de iniciativas.
Todas as unidades científicopedagógicas da ESEnfC, bem
como o seu Gabinete de Relações
Nacionais e Internacionais, propõem à comunidade educativa a
participação em workshops e seminários que, de alguma forma,
retratam as múltiplas atividades
desenvolvidas na instituição.
O mote escolhido para este Dia
da ESEnfC foi, mesmo, “Vem ver
o que fazemos!”.
O programa comemorativo
compreende, ainda, uma sessão de Teatro do Oprimido, às
17H40, dinamizada por voluntários do projeto (O)Usar & Ser
Laço Branco – projeto de pre-

Comemorações integram
vasto programa de eventos,
nomeadamente uma venda de
produtos alimentares e outros,
aberta à população em geral,
integrada na iniciativa
“Negócio por 1 dia”

1

Os diversos workshops
começam às 10H00

2

Apresentação de posters
sobre o transporte inter
e intra-hospitalar

3

Apresentação de um
estudo de investigação
realizado no âmbito do
tema “Ser enfermeiro em
suporte imediato de vida:
experiências”

venção e combate à violência nas
relações de intimidade. A ação
“Negócio (solidário) por 1 dia”,
que vai decorrer entre as 13H00
e as 15H00.
Fundo de apoio
para estudantes carenciados
O “Negócio por 1 dia” é uma
ideia do Gabinete de Empreendedorismo da ESEnfC, em colaboração com a Associação de
Estudantes, que visa estimular a
criatividade dos estudantes para
o desenvolvimento de ideias de
negócio, mas, neste ano, com
um objetivo solidário: parte dos
resultados da iniciativa será para
dar início a um fundo de emergência de apoio a estudantes carenciados.
Pela tarde, e após a sessão solene de abertura das comemorações, a ESEnfC vai homenagear,
às 16H00, os recém-aposentados
e os funcionários que fizeram 25
anos de atividade. Segue-se, às
17H00, a aula “Um olhar sobre
os valores da ESEnfC”, por Maria
Vitória Almeida, presidente do
conselho pedagógico da escola.

