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APRESENTAÇÃO|
Caros Colegas,
Temos o privilégio de viver tempos de mudança e como tal, tempos de desaﬁos.
Vivemos tempos de mudança porque as pessoas vivem cada vez mais, mas também com
mais doenças crónicas e com mais dependência; porque estas pessoas vivem em contextos
sociofamiliares e ambientais diferentes, onde a solidão e o isolamento passaram a ser
companheiros frequentes; e porque as diﬁculdades ﬁnanceiras e a baixa literacia fazem,
frequentemente, parte deste diagnóstico.
Vivemos tempos de mudança porque estamos imersos na vertiginosa sociedade da
informação.
Vivemos tempos de desaﬁos porque as políticas de saúde tardam em deﬁnir uma estratégia
agregadora e que impulsione a mudança organizacional necessária para lidar com estas
novas realidades.
Vivemos tempos de desaﬁos porque ainda não conseguimos transformar a informação em
conhecimento e democratizar o acesso a este.
Vivemos tempos de desaﬁos porque, os proﬁssionais de saúde, confrontados com uma
realidade crescentemente exigente, sentem-se frequentemente à beira da exaustão.
A solução tem necessariamente que passar pelo desenvolvimento de novas competências
de análise, mas também de intervenção, que dotem os proﬁssionais de capacidades
adicionais de ação aos vários níveis, quer sejam políticos, organizacionais ou clínicos,
transformando-os em agentes que contribuam para a criação de uma cultura de reforma e
contribuindo assim, quer para o desenvolvimento dos cuidados de saúde, quer da
proﬁssão e da disciplina de enfermagem.
Para tanto, ﬁca este desaﬁo: venha fazer formação avançada connosco. Oferecemos um
Mestrado em Estudos de Enfermagem que resulta da associação de um diversiﬁcado grupo
de instituições. Temos a ﬁrme convicção que conseguimos congregar o que de melhor cada
instituição tem para, desse modo, incrementarmos a qualidade da oferta.
Juntos somos melhores. Junte-se a nós!
Professor Doutor Manuel Lopes

OBJETIVOS GERAIS| Desenvolver o pensamento, a inovação e a investigação, de
forma multidisciplinar e intersectorial. Permitir o desenvolvimento de conhecimentos
alicerçadas na investigação, na resolução de problemas de enfermagem e dos processos
de gestão de qualidade em saúde.

SAÍDAS PROFISSIONAIS| O Curso de Mestrado "Estudos em Enfermagem", confere o
desenvolvimento, integração e apropriação ao nível dos percursos proﬁssionais em curso,
ao nível do exercício liberal da proﬁssão ou exercício da proﬁssão em instituições públicas
ou privadas.
Esta integração descreve-se ao nível nacional ou internacional, nomeadamente:
Hospitais Gerais, Hospitais Especializados; Centros de Saúde; Escolas Superiores;
Clínicas de Enfermagem ou Empresas.

CANDIDATURAS|
PRAZOS DE CANDIDATURA:
- 1ª- Fase (28/jan/2019 a 28/mar/2019);
- 2ª- Fase (02/abr/2019 a 05/jul/2019);
- 3ª- Fase (10/jul/2019 a 02/set/2019).

CANDIDATURAS ONLINE|
https://siiue.uevora.pt/

COMISSÃO DE CURSO EM ASSOCIAÇÃO|
Manuel José Lopes (Diretor) - Universidade de Évora
(mjl@uevora.pt);
Lucília Rosa Mateus Nunes - Instituto Politécnico de Setúbal
(lucilia.nunes@ess.ips.pt );
Soﬁa Maria Borba Roque - Instituto Politécnico de Portalegre
(soﬁa.m.b.roque@essp.pt);
Ana Paula Gonçalves Antunes Sapeta - Instituto Politécnico de Castelo
(paulasapeta@ipcb.pt);
Isabel Maria Abreu Rodrigues Fragoeiro - Universidade da Madeira
(isabel.fragoeiro@staﬀ.uma.pt);
Ana Maria de Barros Pires - Instituto Politécnico de Beja
(ana.pires@ipbeja.pt)

