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Escola de Verão arranca hoje na
Escola Superior de Enfermagem

Arquivo

O evento decorre nas instalações da escola, em Celas

111 A 4.ª Escola de Verão em Educação
por Pares começa hoje na Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra. Até 9 de maio, a
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC) organiza uma iniciativa que reúne
investigadores nas áreas da “Investigação-Ação
Participativa em Saúde” e da promoção da saúde, provenientes de vários países (Alemanha,
Brasil, Canadá, EUA e Portugal).
O evento é coorganizado pela ESEnfC e pela
Unidade de Investigação em Ciências da Saúde - Enfermagem (UICISA-E), em colaboração
com o IREFREA - Instituto Europeu de Estudos
em Prevenção, com a Associação Existências e
com o ICPHR - International Collaboration on
Participatory Health Research.
É nesse sentido que a quarta edição do PEER
se associa ao III Encontro Internacional Anual
de Investigação-Ação Participativa em Saúde,
que decorre também na ESEnfC, de 10 a 12

de maio (uma reunião restrita aos membros).
Este ano, os participantes no PEER vão poder
viver o ambiente da Queima das Fitas de Coimbra e observar uma intervenção de Educação
pelos Pares para promoção da diversão sem
risco e redução de danos em contextos recreativos: projeto Antes que te Queimes.
“ESEnfC Promotora de saúde”, “Técnicas de
relaxamento e o sucesso académico”, “Prevenção em contexto escolar ‘Tu Decides’”, “Laço
Branco. Prevenção da Violência no namoro:
Estratégias de Intervenção Comunitária”, “Adesão e gestão do regime terapêutico em diabéticos tipo 2”, “Participation and Cooperation in
HIV prevention with immigrants”, “Formação
de profissionais de espaços de recreação noturna” e “Conversas de Rua” são temas de alguns
dos workshops previstos. A 4.ª Escola de Verão
em Educação pelos Pares decorre no Polo A da
ESEnfC, em Celas.

