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Investigadores de mais de uma dezena de países reunidos em Coimbra
Escrito por CienciaPT
11-Jun-2012

III Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Pa ses de Língua Oficial
Portuguesa começa amanhã e prolonga-se até ao final da semana
A cidade de Coimbra acolhe, de amanhã a 15 de junho, o III Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de
Países de Língua Oficial Portuguesa, que reúne perto de 500 participantes de mais de uma dezena de países, maioritariamente de
Portugal, Brasil e Espanha (mas também, em menor número, de várias outras proveniências: Angola, Argentina, Bélgica, Cabo
Verde, Chile, Colômbia, Estados Unidos da América, Guiné, Moçambique e Hong Kong).

Este evento científico, que pretende constituir-se como uma bienal, fortalecendo a rede de investigação Ibero-américa e África, é organizado pela Unidade de
Investigação em Ciências da Saúde - Enfermagem (UICISA-E), da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), que é acreditada e financiada pela
Funda o para a Ciência e a Tecnologia.
Depois de um primeiro dia (12 de junho) reservado a workshops e reuniões de especialidade, o programa científico do Congresso inicia-se na quarta-feira (13 de
junho), imediatamente após a sessão de abertura (às 09h00, no Polo A da ESEnfC), com a conferência inaugural, intitulada "Investigação e Ensino Superior em
Enfermagem: desafios para a promoção do conhecimento".
Esta conferência estará a cargo de Manuel Amezcua, enfermeiro, professor da Universidade de Granada e presidente da Fundação Index, entidade científica para a
gestão do conhecimento em Cuidados de Saúde, também com sede em Granada (Espanha).
O destaque de quinta-feira (14 de junho) vai para a conferência "Enfermagem e desenvolvimento no espaço Africano" (às 09h30, no Polo A da ESEnfC), que traz a
Coimbra especialistas de Angola, Cabo Verde e Moçambique.
O encerramento do congresso (15 de junho, às 17h45) será precedido, uma hora antes, pela conferência "Investigação Científica e Financiamento", tema sobre o qual
falarão António Fernando Salgueiro Amaral (professor da ESEnfC) e Carmen Scochi (professora da Escola de Enfermagem de Ribeir o Preto da Universidade de São
Paulo, Brasil).
O encerramento do congresso será feito pelo coordenador científico da UICISA-E, Manuel Alves Rodrigues, e pela Presidente da ESEnfC, Maria da Conceição Bento.
Ao todo, deverão ser apresentadas por estes dias 362 comunicações (orais e em formato de póster).

