"Recordar personalidades e factos que
deram sentido à concretização dos
sonhos é,... um acto de gratidão e de
estímulo..."

Nuno Grande, O Homem e o Sonho, in
ENTRE MIM E OS OUTROS, II volume, A
Solidariedade, (1996)
Há 20 anos atrás, precisamente a 21
de Julho de 1993, foi finalmente publicada a Resolução 12/SC/SG/93 com a
deliberação do Senado da Universidade do Porto que aprova o Regulamento do Curso de Mestrado em ciências
de Enfermagem, onde se ler no n.º 1,
Criação: "A Universidade do Po rto ,
através do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, confere o
grau de mestre em Ciências de Enfermagem."

Foi o culminar de todo um trabalho
que juntou vontades de instituições
e de pessoas. Vinte anos volvidos,
desta grande equipa, é legítimo que
se destaque, pela importância de
que se revestiu a sua acção, a ex.
Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto, e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, onde o Prof. Nuno Grande chamou a si a tarefa de,
constituir uma equipa de que faziam
parte, entre outras, as Enfermeiras
Maria Aurora Bessa, Mariana Diniz
de Sousa, Marta Lima Basto, e Maria
do Céu Barbieri Figueiredo, e ainda a
Professora Doutora Zaida Azeredo.

Estas duas últimas em conjunto com
o Professor Doutor Nuno Grande
constituíram a primeira Comissão
Coordenadora do Mestrado. Todos,
em conjunto, lutaram para tornar
uma realidade o Curso de Mestrado
em Ciências de Enfermagem da Universidade do Porto.
Por este curso passaram enfermeiros
de todo o país, tendo concluído com
aproveitamento, até ao ano lectivo de
2011/2012, 301 estudantes, que estão
hoje espalhados por todos os cantos
de Portugal, desempenhando funções
de relevo em diferentes áreas de atuação.
Neste aniversário, pretendemos mostrar o que foi feito durante estes 20
anos e agradecer aos que contribuíram para o sucesso deste curso, em
particular à hoje, Escola Superior de
Enfermagem do Porto (resultante da
fusão das Escolas Superiores de Enfermagem, D. Ana Guedes, S. João e Cidade do Porto), porque sem ela nada
disto teria sido possível.

Finalmente gostaria de convidar todos
os que se interessam pela saúde em
Portugal, e nomeadamente pela investigação científica na área da saúde, e
em particular na área da enfermagem, a estarem presentes e a juntarem-se a esta nossa festa e a esta nossa homenagem.
Corália Vicente, Diretora do Curso de
Ciências de Enfermagem do ICBAS-UP

"PROGRAMA

- Enfermagem Com Famílias: Perspetiva dos
Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários
da Região Autónoma da Madeira
8,30h Abertura do secretariado
Alexandra Freitas (MCE, 2008)
9,30h Sessão de Abertura
10h Homenagem ao Professor Nuno Grande Debate
11,45h Café
11,30h Café
12,00h Conferência Inaugural “A Universi- 12h Apresentação de pósters
14,30h Conferência “Nursing information
dade e as Profissões” António Nóvoa, Unisystems”
versidade de Lisboa
14,30h Conferência “Enfermeiros e Idosos” Nick Hardiker, International Council of NursArminda Costa, UNIFAI/ICBAS, Universidade es
15,30h Mesa redonda – “Sistemas de Infordo Porto
mação em Enfermagem”
15, 30h Mesa redonda – “Enfermeiros e
Sistemas de informação em enfermagem:
Idosos”
- Cuidar da família com um idoso dependen- uma teoria explicativa de mudança
Abel Paiva e Silva (DCE, 2001; MCE, 1995)
te: formação em enfermagem
Melhoria Contínua da Qualidade dos CuidaIsabel Araújo (DCE, 2010)
-Famílias com dependentes no autocuidado - dos de Enfermagem. Um estudo centrado
nos resultados
Um olhar sobre a pessoa dependente
Clarisse Martins (MCE, 2006)
Olga Ribeiro (MCE, 2011)
- Risco de queda dos idosos, na comunidade O Acesso aos Cuidados de Enfermagem Após
a Alta Hospitalar: Uma Análise do Impacte
Andreia Fernandes (MCE, 2012)
da Partilha de Informação
Debate
Salomé Silva (MCE, 2010)
16,45h Café
16,45h Café
17, 00h Apresentação de pósters
17h Conferência final – “Formação pós18,00h Programa social
graduada em Enfermagem”
Maria do Céu Barbieri Figueiredo,
ESEP/
ICBAS
Dia 2 de Outubro de 2013
18h Sessão de Encerramento
8,30h Abertura do secretariado
9,30h Conferência “Enfermeiros e Famílias”
- Margareth Angelo, Universidade de São Paulo, Brasil
10,30h Mesa redonda -“Enfermeiros e Famílias”
- O adulto doente e a família uma parceria
de cuidados
Maria Manuela Martins (DCE, 2004)
- As práticas dos enfermeiros em cuidados de
saúde primários : a problemática dos cuidados à família
Laurentina Santa (MCE, 1999)

Dia 1 de Outubro de 2013

