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Caro(a) estudante,
Bem-vindo à ESEP!
Depois de vários anos de trabalho e dedicação à
vida escolar, chegou a hora de iniciar uma nova
etapa, com a entrada no ensino superior.
É certo que as virtudes individuais que garantiram o
seu sucesso anterior não poderão deixar de pautar
o presente e o futuro, mas, é igualmente certo que
se chega a esta nova fase com vontade de reconstruir, diariamente, um mundo mais justo, mais solidário, mais sustentável. Enfim, mais significativo.
Na ESEP queremos o mesmo, construir uma Enfermagem mais significativa para as pessoas. Quer isto
dizer que visamos, na nossa prática diária, a aprendizagem de uma profissão ao serviço dos cidadãos,
focada nas suas necessidades e problemas.
Sabemos, ainda, pelos resultados obtidos ano
após ano, que ser admitido na ESEP é, para todos
os que chegam, a concretização de um desejo,
traduzido no mérito individual de ter conseguido
ser o escolhido entre mais de 1.940 candidatos.
Se a felicidade é o estado de alma que marca o

quotidiano dos que agora chegam, importa saber
que, para a ESEP, é um orgulho recebê-lo(a).
Foi com o propósito de facilitar a integração dos
estudantes na ESEP, e na comunidade que lhe
dá corpo, que o Conselho Pedagógico da Escola
organizou, para a integração dos novos estudantes, a Semana Zero, dinamizando um conjunto
de atividades que pretendem dar a conhecer os
aspetos específicos do curso que irá frequentar,
a experiência dos estudantes que frequentam
ou frequentaram o curso, os serviços prestados
e os recursos existentes, num ano letivo que será
marcado por novos desafios, mas também novas
oportunidades.
Inicia-se agora uma relação que, esperamos, se
prolongue muito para além da Licenciatura que
agora começa.
Espero, assim, que este ano seja o início de uma
vida académica gratificante e que leve, a partir do
primeiro dia, com brio, a ESEP para a vida.
Saudações académicas,
Luís Carvalho
Presidente
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A NOSSA ESCOLA

A ESEP no centro do
Porto Innovation District

A ESEP localiza-se no centro do Polo da Asprela,
conhecido também por Porto Innovation District,
que representa uma das maiores concentrações
de talento, conhecimento e inovação na Europa.
A Escola Superior de Enfermagem do Porto é,
assim, o único representante da Enfermagem
neste distrito de inovação que integra, também,
diversas faculdades da Universidade do Porto:
a Faculdades de Engenharia, de Economia, de
Medicina, de Medicina Dentária, de Ciências da
Nutrição e Alimentação, de Desporto e de Psicologia e Ciências da Educação. Também a maior
parte das Escolas do Politécnico do Porto aqui
se concentra, com a Presidência, os Institutos de
Engenharia e de Contabilidade e Administração,
e as Escolas de Educação e de Saúde.
Atualmente, o Porto Innovation District tem
cerca de 38 mil estudantes inscritos, dos quais
cerca de 4.000 são estudantes internacionais,
integrados em mais de 500 cursos de formação superior, lançando no mercado de trabalho,
anualmente, cerca de 10.000 graduados.

Assim, no Polo da Aprela trabalham e estudam,
diariamente, cerca de 52 mil pessoas nas mais
de 16 instituições de ensino superior, 26 centros
de investigação, 3 instituições de saúde de referência, 1 centro de incubação de empresas e
centenas de empresas inovadoras e de prestação de serviços que integram o Porto Innovation
District.
O Porto Innovation District é, assim, sinónimo de
diversidade e multiculturalidade.
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A NOSSA ESCOLA

Um passado de excelência

A Escola Superior de Enfermagem do Porto é uma
das mais antigas escolas superiores de Enfermagem do país. Em funcionamento desde 1 de Janeiro de 2007 surge da fusão de três instituições
de ensino superior público da enfermagem no
Porto: as Escolas Superiores de Enfermagem de
D. Ana Guedes, Cidade do Porto e São João.
A origem remota da ESEP, ao serviço do ensino
da enfermagem, remonta a 15 de Junho de 1896,
quando se cria o Curso de Enfermeiros do Hospital Geral de Santo António, uma das primeiras
escolas de enfermagem do país.
É este o dia oficial da ESEP.

7
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A NOSSA ESCOLA

Um presente construído

A ESEP é uma instituição de ensino superior politécnico não integrada, dedicada ao ensino da
enfermagem pré e pós-graduada.
Tem por missão proporcionar ciclos de estudos, bem como outros programas de formação,
orientados para o desenvolvimento de competências no domínio da Enfermagem.
Paralelamente, a ESEP tem também por missão
promover investigação e programas de desenvolvimento geradores, quer de novo conhecimento disciplinar, quer de inovação em saúde.
Neste sentido, na procura da máxima efectividade na sua acção, a ESEP promove estrategicamente a sua articulação com outras organizações e redes nacionais e internacionais.

Sumariamente, destacamos alguns marcos do
nosso presente construído:
ANGLE-RIGHT Atribuição da Medalha Grau de Ouro por Serviços Distintos, pelo Ministério da Saúde;
ANGLE-RIGHT Criação de um dos doze centros mundiais de
investigação, acreditados pelo International
Council of Nurses (ICN), em Sistemas de Informação em Enfermagem: CIDESI;
ANGLE-RIGHT Primeira escola de enfermagem do país no
ranking de excelência na publicação Scimago;
ANGLE-RIGHT Escola de enfermagem do país com mais estudantes de mestrado;
ANGLE-RIGHT Organização de mais de 200 eventos científicos
os últimos 10 anos, com condições especiais para
estudantes;
ANGLE-RIGHT Instituição privilegiada de recrutamento de
diplomados por instituições de saúde estrangeiras, organizando, anualmente, a maior feira de
emprego em Enfermagem do país;
ANGLE-RIGHT Mais de 30 destinos ERASMUS+, em mais de
10 países;
ANGLE-RIGHT Mais de 15 laboratórios especializados;
ANGLE-RIGHT Mais de 35 projetos de I&D;
ANGLE-RIGHT Mais de 1.700 estudantes.
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A NOSSA ESCOLA

Uma marca reconhecida
Heráldica

Simbologia oficial e regulamentar da ESEP.
Cruz Pátea de Azul e Cruz da Ordem de Malta Verde
que representam, respetivamente, a Escola Dona
Ana Guedes, a mais antiga das escolas de enfermagem (1896), e a Escola de São João (1954), em cujo
emblema figura a cruz da Ordem de Malta. Lamparina: Representa a Enfermagem. Livro de Púrpura:
Representa o ensino, a aprendizagem e a Escola
Superior de Enfermagem da Cidade do Porto. Coração: Representa o rei Pedro IV que doou o seu
coração à cidade do Porto, estando este depositado na Igreja da Lapa. Representa ainda o desejo
de fazer bem e de bem assistir aos doentes que
são confiados aos enfermeiros. Coroa: Representa
o rei Pedro IV e ainda a excelência, realeza e importância da profissão. O conjunto (coração e coroa)
simboliza a cidade do Porto, onde se situa a ESEP.

Logótipo

Simbologia inspiracional
A simbologia integra 2 elementos: Logótipo: constituído por três elementos que se reúnem em torno de um círculo, formando um coração estilizado.
O coração é inspirado no coração branco - símbolo
internacional da Enfermagem. O coração está, ainda, ligado à história do Porto aludindo à doação do
coração de D. Pedro IV à cidade. Os três elementos
representam as três escolas que deram origem à
ESEP e o círculo central simboliza o olho humano,
a visão e a procura do futuro.
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Visão e estratégia para o Futuro

A Escola, em estreita colaboração com a comunidade, formulou um plano estratégico a que
designou "Visão e Estratégia para o Futuro 20202024", que integra as metas e ações que permitam
a construção de um futuro sólido e sustentável.
Este plano é composto por 5 eixos estratégicos de
intervenção:
Ensino & aprendizagem
Investigação & desenvolvimento
Governação & gestão estratégica
Relações externas
Responsabilidade social & participação.
A nossa visão continuará a ser: Construir uma Enfermagem mais significativa para as pessoas.
Para isso, a ESEP constrói esta Enfermagem edificando-se numa Escola moderna, com o Porto
como centro nevrálgico e o mundo como palco.
Isso significa que sentimos um compromisso com a
sociedade, a profissão e a comunidade ESEP: edificar uma Enfermagem baseada em conhecimento e
fomentar a aquisição de competências que respon-

dam aos desafios societais que o século XXI impõe.
Vivemos, pois, num mundo em que a mudança é
constante e em que as dúvidas são mais profundas do que as certezas. Mas este contexto de mudança é entendido pela nossa comunidade como
uma oportunidade, respondendo ao imperativo
de saber mais para melhor intervir, em consolidar
conhecimento que melhor sirva o Homem e a sociedade debelando, progressivamente, as incertezas que o porvir reserva.
Se a ESEP é já reconhecida por combinar curiosidade, criatividade e utilidade, pretendemos
incrementar, agora, uma mentalidade empreendedora na comunidade, desenvolvendo a autoconfiança, a colaboração, o bem-estar global de
cada um de nós para que possamos continuar
a ser competitivos e a edificar uma Escola mais
amiga de todos.
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A NOSSA ESCOLA

Órgãos de governo
Presidente
António Luís Carvalho
secretariado@esenf.pt
Vice-presidentes
Ana Paula França
Natália Machado
secretariado@esenf.pt
Administradora
Ana Rute Morim
Conselho Geral
Presidente: Margarida Filipe
Vice-Presidente: Wilson Abreu
secretariado@esenf.pt
Conselho de Gestão
António Luís Carvalho
Ana Paula França
Natália Machado
Ana Rute Morim
secretariado@esenf.pt
Conselho Técnico-Científico
Presidente: Wilson Abreu
Vice-Presidente: Carlos Sequeira
secretariado.ctc@esenf.pt
Conselho Pedagógico
Presidente: José Carlos Carvalho
Vice-Presidente: Maria José Peixoto
secretariado@esenf.pt

Maria do Carmo Alves Rocha
Professora Coordenadora aposentada da ESEP
Provedora
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A NOSSA ESCOLA

Provedor do Estudante
O Provedor do Estudante é um órgão independente, sem poder decisório, que tem por função a defesa
e a promoção dos direitos e dos interesses dos estudantes.

O provedor do estudante goza de independência
no exercício das suas funções em relação aos órgãos e serviços da ESEP.
Os estudantes podem, individual ou coletivamente, apresentar ao provedor queixas e participações, por ação ou omissão dos órgãos, serviços e agentes da ESEP, bem como formular ou
relativas à ação social.
O Regulamento do Provedor do Estudante na ESEP
foi publicado no DR, 2.ª série- n.º 126, 06 de Julho
de 2010.

Contacto:
provedor@esenf.pt
Horário de Atendimento
ESEP-Sede, Sala 214
5ª feira - manhãs
Em qualquer outro dia mediante marcação
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A NOSSA ESCOLA

Responsabilidade social e ambiental

PROGRAMA

ESEP Ajuda
O programa ESEPAjuda pretende concretizar ações de apoio social, de caráter excecional, perante
situações de necessidade de auxílio urgente e imediato aos estudantes da ESEP. Este programa funcionará pelo encontro e complementaridade de duas plataformas:
Preciso de ajuda!
Identifica as necessidades de apoio que surjam
na comunidade estudantil da ESEP de forma a
encontrar a melhor e mais efetiva resposta de
ajuda.
Quem pode pedir ajuda?
Estudantes matriculados e inscritos em cursos
conferentes de grau académico ou diploma que,
comprovadamente, se encontrem numa situação
de grave carência económica:
› Desemprego;
› Doença;
› Significativa diminuição de rendimentos;
› Outras situações de vulnerabilidade social e económica que coloquem em causa a sua capacidade
para suportar os custos inerentes à frequência do
respetivo curso;

Posso ajudar!
Esta plataforma pretende reunir disponibilidades
de apoio às candidaturas validadas através da plataforma “Preciso de ajuda!”.
Como posso ajudar?
A ajuda pode ser dada de três formas distintas:
1. Através de donativos em dinheiro para financiamento do fundo social de emergência;
2. Através da integração da Bolsa de apadrinhamento ESEPAjuda;
3. Através de ações de voluntariado associadas a
atividades do Programa ESEPAjuda.

Mais informação em:
www.esenf.pt/estudar/esep-ajuda/
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Responsabilidade social e ambiental

Eficiência energética
ESEP-Sede

Coração Verde ESEP

No âmbito da estratégia de redução da pegada ambiental, a ESEP tem candidatura em execução (até
31 de dezembro de 2020), financiada no âmbito do
POSEUR - Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

Em 2020, a ESEP estabeleceu uma parceria com
a LIPOR, no âmbito do Serviço de Intervenção
Ambiental Customizado (SIAC). Esta cooperação
permitiu fortalecer a participação ativa da comunidade na correta e eficiente gestão de resíduos e
na promoção de comportamentos sustentáveis. O
processo de implementação de ações no terreno e
junto da comunidade ESEP, traduziu-se nos seguintes indicadores:

O presente projeto insere-se no quadro de concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos, e no setor da habitação. Fruto dos estudos prévios efetuados e perspetivando a
evolução futura da atividade e crescimento da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) foram
desenhadas um conjunto de soluções com vista à
melhoria da eficiência energética do Edifício Sede.
O conjunto de soluções e investimentos previstos
possibilitarão aumentar a eficiência energética associada à infraestrutura da Edifício Sede.

› Eliminação de mais de 80 pontos de equipamen-

tos excedentes que se encontravam destinados ao
acolhimento da fração lixo nos 3 polos;
› Reorientação e criação de cerca de 30 pontos para
acolhimento das frações recicláveis;
› Realização de ações de sensibilização dirigidas às
equipas técnicas;
› Comunicação digital regular com toda a comunidade da ESEP;
› 20 horas de trabalho de intervenção direta;
› Participação na edição de 2020 da Semana Europeia de Prevenção na produção de resíduos;
› Adoção de práticas generalizadas de prevenção da
produção de resíduos.
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A NOSSA ESCOLA

Mobilidade e internacionalização
Erasmus +

Mobilidade Vasco da Gama

O Programa Erasmus+ é a maior iniciativa de intercâmbio de estudantes em todo o mundo, na
qual já participaram mais de um milhão de estudantes. Este programa encontra-se aberto a todas
as universidades de acolhimento.

O Programa Vasco da Gama é uma iniciativa de
intercâmbio de estudantes entre escolas do Ensino Superior Politécnico.

Todos os estudantes do ensino superior podem
participar no programa Erasmus+, através da
celebração de um acordo prévio entre as instituições envolvidas. Podem candidatar-se ao
programa Erasmus+ os estudantes matriculados
do 2.º ao 4.º ano do CLE, até março de cada ano
letivo anterior e, ainda, os estudantes dos cursos
de mestrado (2.º ciclo).

O período de mobilidade, semestral ou anual,
pode ser realizado em qualquer instituição superior politécnica nacional.
Poderão participar no Programa todos os estudantes do ensino superior que tenham concluído o 2.º ano, mediante estabelecimento de um
acordo prévio entre as instituições envolvidas.
A mobilidade está condicionada à aprovação do
plano de estudos definido pela escola de origem
e pela escola de acolhimento.

Os estudantes poderão candidatar-se às vagas
disponíveis nos acordos bilaterais das suas instituições de origem.
As unidades curriculares realizadas no âmbito
da mobilidade deverão ser creditadas de acordo
com o respetivo plano de estudos da ESEP, totalmente em ECTS.

Gabinete de Apoio à Mobilidade e Intercâmbio
Institucional - GAMII
Henriqueta Figueiredo
Coordenadora

Mais informações em:
www.esenf.pt > Estudar > Mobilidade
Telefone/ext.: 225 073 500 / 107
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A NOSSA ESCOLA

Ciência e Projetos

PROJETO

NIS ISL & NOR

Enhancing Nursing Information in Electronic
Health Records in Iceland and Norway
Já se encontra em implementação o mais recente
projeto da Escola Superior de Enfermagem do Porto, o NIS ISL & NOR - Enhancing Nursing Information
in Electronic Health Records in Iceland and Norway.
Esta iniciativa, financiada pela EEA Grants Portugal
pretende aprimorar o conhecimento e a utilização
dos Sistemas de Informação de Enfermagem como
parte integrante dos Registos Eletrónicos de Saúde na Islândia e na Noruega, por meio da implementação de atividades destinadas a aumentar a
compreensão da importância do processo de documentação eletrónica de enfermagem utilizando a
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), tanto na educação de enfermagem
quanto na prática profissional.
Este projeto está a ser desenvolvido pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, em parceria com o
Departamento de Ciências da Saúde e Enfermagem
da Universidade de Agder, na Noruega e com a Faculdade de Enfermagem da Escola de Ciências da
Saúde da Universidade da Islândia.

Com o desenvolvimento desta iniciativa pretende-se reforçar a colaboração entre as instituições
de ensino superior de enfermagem de Portugal, Islândia e Noruega, aumentando a investigação em
Registos Eletrónicos de Saúde na educação e saúde em enfermagem e promovendo a transferência
de conhecimento entre os três países envolvidos e
apoiar o desenvolvimento de Registos Eletrónicos
de Saúde utilizando CIPE© na Islândia e na Noruega, promovendo uma política sustentável de implementação nos três países, utilizando classificações
e ontologias de enfermagem.

Mais ciência em:
www.esenf.pt/i-d.esenf.pt
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OS NOSSOS CURSOS

Curso de Licenciatura em Enfermagem

O plano de estudos do Curso de Licenciatura em
Enfermagem (CLE) estrutura-se em dois biénios, o
primeiro integrando unidades curriculares teóricas e o segundo unidades curriculares de ensino
clínico e estágio, num total de 240 créditos (ECTS).
As unidades curriculares são semestrais e constituídas por aulas teóricas, seminários, aulas teórico-práticas, práticas laboratoriais, orientação
tutorial, ensino clínico e estágio.
Aos créditos atribuídos a cada unidade curricular
corresponde o número de horas que é considerado como o total de trabalho despendido pelo estudante. O número de horas de contacto, em cada
unidade curricular, refere-se às horas presenciais
em sala de aula.
Todas as unidades curriculares estão sujeitas a
avaliação que pode ser contínua, periódica ou final (regulamento geral de frequência e avaliação).
No fim de cada semestre existe uma época de
exame final que compreende o exame de época
normal.
No fim do ano letivo há uma época de exame de
recurso e especial. Para a realização de cada um

destes, o estudante tem que apresentar requerimento até 72 horas após a afixação do resultado
da prova de exame.
Na classificação final de cada unidade curricular
considera-se aprovado o estudante que tenha
obtido nota igual ou superior a dez valores.
Aos estudantes do curso é exigida a aquisição das
competências estabelecidas pela Ordem dos Enfermeiros para o enfermeiro de cuidados gerais. A
conclusão da Licenciatura em Enfermagem habilita ao exercício de funções de Enfermeiro, após
atribuição do respectivo título profissional pela
Ordem dos Enfermeiros.
O Curso de Licenciatura em Enfermagem permite
a candidatura ao 2.º ciclo de estudos (Mestrado).
Mais informações sobre o curso em:
www.esenf.pt/estudar/licenciatura-em-enfermagem
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OS NOSSOS CURSOS

Pós-Licenciaturas em Enfermagem
A Escola Superior de Enfermagem do Porto disponibiliza, anualmente, aos enfermeiros interessados, a
possibilidade de adquirirem novas competências no âmbito das especialidades regulamentadas por
Portaria n.º 268/2002 que aprova o Regulamento Geral de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem.
Estas pós-licenciaturas distribuem-se por 6 áreas distintas e permitem que os estudantes potenciem
os seus conhecimentos e adquiram novas competências imprescindíveis para a sua prática profissional
especializada.

Pós-Licenciatura de Especialização
em Enfermagem Comunitária
Coordenação: Margarida Abreu

Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Coordenação: Laura Reis

Pós-Licenciatura de Especialização
em Enfermagem de Reabilitação
Coordenação: Miguel Padilha

Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica
Coordenação: Margarida Reis Santos

Pós-Licenciatura em Enfermagem
de Saúde Materna e Obstétrica
Coordenação: Alexandrina Cardoso

Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica
Coordenação: Wilson Abreu
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OS NOSSOS CURSOS

Pós-Graduações em Enfermagem
A Escola Superior de Enfermagem do Porto disponibiliza um conjunto de pós-graduações que manifestam a transversalidade da sua oferta, assim como o seu comprometimento com o aprofundamento das
competências dos enfermeiros.
Esta oferta formativa pretende dotar todos os profissionais de saúde de qualificações que respondem
às atuais necessidades do mercado de trabalho que, cada vez mais, se rege pela procura de profissionais mais especializados.

Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho
Coordenação: Maria José Peixoto

Pós-Graduação em Estomaterapia
Coordenação: Célia Santos

Pós-Graduação em Gestão de
Serviços de Enfermagem
Coordenação: Ana Paula Prata

Pós-Graduação em Sistemas de
Informação em Enfermagem
Coordenação: Paulino Sousa

Pós-Graduação em Supervisão
Clínica em Enfermagem
Coordenação: Manuela Teixeira
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Mestrados em Enfermagem

A consolidação de competências avançadas ao longo da vida é, atualmente, um passo natural para
todos aqueles que ambicionam construir, com sucesso, um percurso profissional sólido e pretendem
ter um potencial diferenciador no mercado de trabalho.
A pensar nisso, a Escola Superior de Enfermagem do Porto tem apostado no reforço e na diversificação
da sua oferta de cursos de 2.º Ciclo (Mestrados).

A funcionar no ano letivo 2021/2022
Mestrado em Supervisão Clínica em Enfermagem

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na
área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica

Coordenação: Wilson Abreu

Coordenação: Paulo Parente

Mestrado em Direção e Chefia de Serviços de Enfermagem

Mestrado em Enfermagem Médico-cirúrgica, na
área de Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória

Coordenação: Maria Martins

Coordenação: Ana Leonor Ribeiro

Brevemente disponíveis
Mestrado em Enfermagem Comunitária na área
de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública
Coordenação: Margarida Abreu

Mestrado em Enfermagem Comunitária na área
de Enfermagem de Saúde Familiar
Coordenação: Henriqueta Figueiredo

Mestrado em Enfermagem Médico-cirúrgica, na
área de Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa
Coordenação: Olga Fernandes

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica, na
área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica
Coordenação: Filipe Pereira

Mestrado em Enfermagem de Reabilitação
Coordenação: Miguel Padilha

Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e
Pediátrica
Coordenação: Margarida Reis Santos

Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e
Obstétrica
Coordenação: Alexandrina Cardoso

Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e
Psiquiátrica
Coordenação: Wilson Abreu
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OS NOSSOS CURSOS

Calendário letivo

Cada ano escolar compreende dois semestres,
cujo calendário é fixado anualmente por Despacho do Presidente. Para o ano letivo 2021/2022 o
Calendário Escolar foi fixado através do Despacho n.º 2020/41, de 30 de junho.

ANGLE-RIGHT Época de exame especial
01/09/2022 a 09/09/2022 CLE, Cursos de Mestrado, de Pós-licenciatura e Pós-graduações

Períodos letivos

Períodos não letivos

ANGLE-RIGHT Início das atividades do 2.º semestre
14/02/2022 CLE, cursos de mestrado, de pós-licenciatura e pós-graduações

Férias letivas
23/12/2021 a 31/12/2021 (inclusive) Férias do Natal
28/02/2022 a 01/03/2022 Pausa de Carnaval
11/04/2022 a 18/04/2022 (inclusive) Férias da
Páscoa

ANGLE-RIGHT Início das atividades do 1.º semestre
13/09/2021 2.º, 3.º, 4.º ano do CLE, cursos de
mestrado, de pós-licenciatura e pós-graduações
06/10/2021 1.º ano do CLE

ANGLE-RIGHT Época de frequências e exame normal
CLE
20/01/2022 a 11/02/2022 1.º semestre
16/06/2022 a 11/07/2022 2.º semestre
Cursos de mestrado, de pós-licenciatura e pós-graduações
31/01/2022 a 11/02/2022 1.º semestre
27/06/2022 a 08/07/2022 2.º semestre
ANGLE-RIGHT Época de recurso e melhoria de nota
12/07/2022 a 27/07/2022 CLE
11/07/2022 a 22/07/2022 Cursos de mestrado,
de pós-licenciatura e pós-graduações

Integração dos novos estudantes do CLE
01/10/2021 a 04/10/2021

ANGLE-RIGHT Pausas letivas
Para o CLE
02 a 06/05/2022 Semana académica
26 e 27/05/2022 Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem
ANGLE-RIGHT Dia sem atividades letivas no período da tarde
20/10/2021 Abertura do ano letivo
ANGLE-RIGHT Dia sem atividades letivas
15/06/2022 Dia ESEP
28/07/2022 Encerramento do ano letivo
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Gabinete de Apoio à Mobilidade
e Intercâmbio Institucional
GAMII

A Escola Superior de Enfermagem do Porto reconhece que a internacionalização é uma componente chave para promover a qualidade dos seus
projetos de ensino. A mobilidade internacional
é um dos mecanismos mais bem-sucedidos na
preparação dos estudantes para trabalhar e viver
num mundo globalizado.
Por este motivo, a ESEP criou o Gabinete de Apoio
à Mobilidade e Intercâmbio Institucional (GAMII)
e diversos programas de mobilidade internacional para que os seus estudantes possam beneficiar de oportunidades únicas, oferecendo ainda,
uma dimensão internacional e multicultural aos

estudantes, através do contato com estudantes e
docentes estrangeiros que escolhem a ESEP como
entidade de acolhimento.
A mobilidade de pessoal docente e não docente
é um elemento fulcral da política de internacionalização da Escola Superior de Enfermagem do
Porto e da sua estratégia de progresso de recursos humanos.
Contacto:
ri@esenf.pt
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Grupo História e Memória
Núcleo Museológico
Na década de 90 um grupo de enfermeiros professores da Escola Superior de Enfermagem de
São João, propôs à Direção a criação de um pequeno espaço onde se pudesse concretizar esse
desejo. No ano de 1993 a Direção da Escola solicitou a concretização dessa intenção à Enfermeira
Lourdes Santos e assim, surgiu um espaço onde
foram reunidos: a história documental da Instituição, os materiais utilizados no desenvolvimento
pedagógico do ensino teórico e prático da enfermagem e algumas peças decorativas da Escola e
do Lar (Álvares Cabral).
Posteriormente, para dar continuidade a este
projeto, foi designada uma equipa de trabalho,
constituída por elementos de diferentes áreas de
desempenho da Escola. Em virtude de terem sido
identificadas novas peças, a referida equipa considerou a necessidade de ampliar e reformular a

estrutura existente. Esta proposta foi aceite pelos
órgãos diretivos e assim nasceu o “museu” que
foi enriquecido com objetos relacionados com
a prática de cuidados de enfermagem, dos serviços administrativos, das Tunas Académicas, da
Associação de Estudantes, peças decorativas do
lar (Dr. António Bernardino de Almeida) e objetos
oferecidos por professores e antigos alunos que,
após terem visitado o museu, se interessaram
pelo seu enriquecimento.
Pretendeu-se, assim, criar um espaço museológico ativo que agregue peças relevantes da vida
da ESEP e da profissão de enfermagem e, simultaneamente, documentação histórica de interesse
para o aprofundamento do conhecimento sobre
o ensino e prática da enfermagem em Portugal.
Contacto: museu@esenf.pt
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Associação de Estudantes

Associação de Estudantes
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem do Porto (AEESEnfP) constituiu-se por
escritura pública a 13 de Julho de 2007, com o intuito de representar os estudantes da ESEP. A AEESEnfP
procura desenvolver um trabalho efetivo no acompanhamento dos estudantes no seu percurso na
ESEP, integrando-os na vida académica da instituição e da cidade do Porto.

São objetivos:
› Defender os direitos e interesses dos estudantes da ESEP;
› Promover a formação educativa, científica, cultural e recreativa;
› Fomentar o espírito de união, solidariedade e
convívio dos estudantes;
› Contribuir para a melhoria das condições de
estudo dos estudantes;
› Estabelecer contacto com outras Associações
de Estudantes e organismos juvenis que contri-

buam para o reforço da solidariedade, unidade
e acção estudantil;
› Estabelecer uma ligação do curso à realidade
social, perspetivando uma maior abertura da
ESEP;
› Todos os estudantes inscritos na Escola Superior de Enfermagem do Porto são, por inerência,
membros da AEESEnfP, sendo a mesma constituída por três órgãos: a Mesa de Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.

Escola Superior
de Enfermagem
do Porto

Guia do Estudante 2021/22

35

Grupo Mentoria
A ESEP sabe como é importante o bom acolhimento e uma boa integração na Escola e no Ensino Superior.
Os estudantes serão contactados pelos colegas
que se vão disponibilizar para ser mentores durante o seu percurso na Escola.
A mentoria tem como principais objetivos:
› Organizar um sistema interpares, que permita
aos novos estudantes contar com o apoio de
colegas há mais tempo na escola.
› Favorecer a autonomia e a tomada de consciência das implicações do papel de “estudante do ensino superior”;
› Estimular, entre pares, e ao longo de todo o
percurso académico, práticas salutares e solidárias de vivência no ensino superior, em
todos os seus contextos;
› Promover a resolução de eventuais dificulda-

des no processo de integração, desenvolvendo-se sentimentos de bem-estar pessoal e de
pertença ao seu contexto de formação, facilitando a criação de uma rede interna de apoio
académico e social;
› Contribuir para o desenvolvimento das competências relacionais, estimulando o enriquecimento pessoal e curricular dos estudantes
envolvidos e a promoção e desenvolvimento
de redes de relações entre todos os participantes;
› Promover dinâmicas de convívio e a partilha e
intercâmbio cultural no quotidiano estudantil;
› Fomentar a construção de espaços de liberdade e autonomia e de modos solidários de viver
o Ensino Superior.

Contacto:
mentoria@esenf.pt
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Grupo ESEP Solidária

O Grupo ESEP Solidária resulta da iniciativa de um
conjunto de docentes após um desafio lançado
pelo Presidente da ESEP, em março de 2011 e, encontra-se em atividade informal e voluntária desde abril de 2011, no desenvolvimento de atividades
e projetos de cariz solidário, tendo sido reconhecido formalmente, através do Despacho Presidente
n.º 2013/33, em 30 de julho de 2013.

› Realização campanhas de Natal
› Colaboração com a Associação de Apoio à

Maternidade, Bebés São João
› Colaboração com a CÁRITAS diocesana do Porto

no peditório anual.
› Colaboração com a Associação Criança e Vida

(CEV):
› Venda de bolachinhas no Natal;
› Campanha de recolha de produtos de higiene e

As atividades desenvolvidas têm por base as áreas
de intervenção que lhe estão associadas, quer no
âmbito da comunidade escolar em que está inserido, quer ainda em parcerias com diferentes grupos
da comunidade.
O desenvolvimento de estratégias para as atividades e também para o envolvimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar, visam dar
resposta às necessidades das pessoas e das instituições/organizações.
O Grupo ESEP Solidária tem como domínios de intervenção:
› Apoio à Comunidade (campanhas de recolha de

bens alimentares);

de consumo clínico a favor do Projeto Casa Fiz
do Mundo, em S. Tomé.
› Campanha de Doação de Medula Óssea, na ESEP.
› Colaboração na Semana Solidária, da ESEP, com
o objetivo de divulgar os diferentes grupos de
voluntariado e solidariedade, da comunidade.
› Colaboração com a UC Empreendedorismo,
facilitando aos estudantes a concretização do
seu projeto de jovens empreendedores.

Contacto:
esolidaria@esenf.pt
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Grupo Académico de
Enfermagem do Porto
GAEP

O Grupo Académico de Enfermagem do Porto
(GAEP) foi criado a 19 de setembro de 2011 e, um
ano depois, foi oficializado pela Escola Superior
de Enfermagem do Porto (ESEP).
Este tem como objetivo proporcionar a qualquer
estudante da ESEP, independentemente das suas
crenças e ideologias, a oportunidade de pertencer
a um grupo que prima pela integração, pelo convívio e, acima de tudo, pela preservação e disseminação da grande Tradição Académica do Porto.
Há vários anos que, através de diversas atividades, jantares académicos, festas temáticas e ainda ações de solidariedade e de intervenção na
comunidade, o GAEP revela a sua essência. Desta forma, inevitavelmente, desenvolvem-se laços
de amizade e solidariedade entre os membros, o
que proporciona uma incessante boa-disposição
e orgulho em pertencer a este grupo.

Contacto:
gacademico.esep@gmail.com
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Sing for Well-Being

O Projeto Sing for Well Being foi fundado a 7 de
Outubro de 2019, sendo dirigido a toda a comunidade escolar. Atualmente é constituído por alunos, professores e pessoal não docente da ESEP.
Este projeto contempla três domínios: Mindfulness, Musicoterapia e Canto Coral e através da
integração destes, pretende-se:
› Promover a participação ativa dos elementos da
comunidade educativa na melhoria do ambiente
organizacional da instituição;
› Envolver a comunidade educativa na promoção
da sua saúde e bem-estar e no desenvolvimento
de competências pessoais.
› Desenvolver atividades que procurem disseminar o uso da música na saúde, em especial na
Enfermagem, como recurso terapêutico e de desenvolvimento pessoal.

Nos encontros no âmbito do Projeto Sing for Well
Being (presenciais ou online) são desenvolvidas
atividades como: relaxamento, meditação, respiração, vocalizos e técnica vocal, técnicas musicais
receptivas, técnicas de música e movimento, interpretação de canções, improvisos vocais e corporais, leitura musical, entre outras. Por isso, para
pertencerem a este projeto não precisam de ter
conhecimentos prévios de música nem de Mindfulness, mas uma vontade de se exprimirem através da música e de continuarem a investir no seu
autoconhecimento.
O Grupo Coral Enfermagem Porto (ESEP) está integrado no Projeto Sing for Well Being. Teve a sua
primeira apresentação musical no Sarau de Reis
da ESEP, no dia 6 de Janeiro de 2020 e nas comemorações do Dia da Escola.
O grupo do Projeto Sing for Well Being convida
toda a comunidade educativa a viver a “música
no cuidar”…

Contacto:
grupocoral@esenf.pt
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Grupo Teatro

O Grupo de Teatro Enfermagem Porto (GTEnfP) formou-se em 2008 por iniciativa de um grupo de estudantes e professores da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Desde essa altura, o GTEnfP, tem
integrado estudantes, ex-estudantes, enfermeiros(as), professores da ESEP e, também, estudantes
de outras instituições de ensino superior nacionais
e internacionais.
Todos os anos, o grupo de teatro assume o compromisso de participar na festa de Natal da ESEP e no
Dia da Escola. Além disso, tem ainda participado no
Festival Algálias a convite do Grupo Académico Enfermagem Porto, e no Dia Internacional dos Museus
a convite do Grupo Museológico da ESEP.
Para todos os que participam no Grupo de teatro, as
vantagens são imensas, pois permitem:
› Desenvolver competências de comunicação;
› Promover atitude critico reflexiva face ao

mundo que nos rodeia;

› Promover estratégias de gestão de stresse face

a apresentações em público;
› Promover a divulgação do fenómeno teatral

entre a comunidade escolar.

Contacto:
gtenfp@gmail.com
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Grupo de Fados

O Grupo de Fados de Enfermagem Porto (GFEP)
foi fundado a 27 de Setembro de 2012, no seio
da Escola Superior de Enfermagem Porto, onde
é reconhecido como grupo oficial, representante
da sua vida académica e estudantil.
A 2 de Abril de 2018 o Grupo de Fados de Enfermagem Porto é apadrinhado pelo Literatus
– Grupo de Fados da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e, a 9 de Abril do mesmo ano,
é batizado na Fonte dos Leões, sendo reconhecido pela Academia do Porto como um dos seus
grupos de fados.

Desde a sua fundação, o Grupo de Fados de Enfermagem Porto tem-se apresentado dentro e fora
do meio académico e estudantil, de lés-a-lés do
país e até mesmo além-fronteiras, movidos pelo
gosto pela Canção e Guitarra de matriz Coimbrã,
mas também pela criação e composição de novos
cancioneiros, sempre com um espírito de aventura, amizade e companheirismo à mistura.
Contacto:
gfenfermagemporto@gmail.com
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Tuna Académica de
Enfermagem do Porto
A Tuna Académica de Enfermagem do Porto (TAEP)
teve origem na antecessora Tuna Académica de
Enfermagem de São João. Em 2006, antecipando
a fusão das três escolas públicas de enfermagem
do Porto, a tuna recria-se como Tuna Académica
de Enfermagem do Porto, abrindo uma nova página na sua história, mas sempre transportando
em si sete anos de saber e tradição de várias gerações de tunos.
Entre as inúmeras atuações, salientam-se as
presenças no mundo televisivo, contanto com
atuações em programas da RTP e do Porto Canal,
nomeadamente associadas às comemorações do
dia internacional do enfermeiro. Com presença frequente em festivais e encontros de tunas,
a TAEP mostra-se igualmente participativa em

eventos comemorativos e de cariz solidário em
parceria com diversas instituições e associações,
divulgando o seu nome e espírito por todo o país.
Uma das tradições de que mais nos orgulhamos
e que transportamos da nossa antecessora é a
organização do mítico FARDAS - Festival Académico Recordando Donzelas Amizades e Serenatas, que se mantém como um dos mais emblemáticos certames de tunas a nível nacional,
devido à singular interação do público com as
tunas presentes.
Contacto:
tunaenfermagem@gmail.com
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Tuna Feminina de
Enfermagem do Porto
A Tuna Feminina de Enfermagem do Porto (TFEnfP) foi originalmente fundada em janeiro de
2000, com a denominação de Tuna Feminina de
Enfermagem de S. João, constituindo-se, assim, a
primeira Tuna Feminina de Enfermagem do país.
Ao longo dos anos esta foi acompanhando as
transformações da instituição que representa, e
adquiriu a atual denominação em 2007, tornando-se em 2011 a Tuna Feminina representativa da
nova e alargada comunidade da Escola Superior
de Enfermagem do Porto.
A presença em Festivais de Tunas Femininas, Encontros de Tunas e muitas outras atividades tem
sido constante ao longo de todos estes anos, resultando daqui inúmeros sucessos e glórias.

Atualmente, a Tuna conta com aproximadamente
30 elementos que se mantém ativos, e que, durante todo o ano se esforçam arduamente para
levar este barco a bom porto. A música, o companheirismo, a animação e o espírito académico
acompanham-nos em cada passo, esforçando-nos para orgulhar todo o trabalho feito até hoje,
bem como a instituição à qual pertencemos, a
Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Contacto:
tunaenfermagem@gmail.com
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Grupo de Ilustração em Saúde
O Grupo de Ilustração em Saúde (GIS), criado em
2018 por estudantes da Escola Superior de Enfermagem do Porto, baseia-se na utilização da Ilustração Científica amadora como representação nas
Ciências da Saúde, através dos seguintes princípios orientadores:
› Promover a divulgação da Ilustração Científica a
nível académico;
› Utilizar a ilustração como um complemento no
desenvolvimento educacional;
› Apresentar publicamente os projetos individuais
e em grupo, alargando a divulgação cultural adjacente.
A Ilustração Científica, com um passado milenar e
com especial desenvolvimento durante o século
XVI, classifica-se, hoje, como uma representação
realista, mais ou menos detalhada, com a finalidade de expor uma determinada descrição codificada de modo simplista à sua compreensão.

Fernando Correia, eminente ilustrador, defende
que as representações ilustradas do objeto de estudo constituem prova de existência, geram proximidade e permitem a divulgação da ciência.
Assim, o principal enfoque do GIS é a troca de ideias
e técnicas artísticas que envolvam a Ilustração Científica no âmbito das Ciências da Saúde, especificamente Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Microbiologia, Patologia e Farmacologia, dando primazia a um
grande leque de materiais, desde grafite e carvão a
esferográfica, lápis de cor e pastel.
O Grupo de Ilustração em Saúde desafia todos os
estudantes com o gosto pela ilustração a aparecerem e experimentarem!
Contacto:
gis.esep@gmail.com

INFORMAÇÕES

PARA O

DIA-A-DIA
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Serviços de Ação Social Escolar
A ação social escolar visa garantir que nenhum
estudante é excluído do sistema do ensino superior por incapacidade financeira e tem por objetivo
proporcionar aos estudantes as condições de estudo promotoras do sucesso académico, a prestação
de serviços e a concessão de apoios, diretos e indiretos, geridos de forma flexível e descentralizada.
A ESEP dispõe de um gabinete vocacionado para
assegurar as funções da ação social escolar e do
apoio ao estudante, sem prejuízo de eventual
partilha com serviços de outras instituições de
ensino superior.
A candidatura a bolsa, para os ciclos de licenciatura e de mestrado é submetida exclusivamente
online, na plataforma de candidaturas a bolsas
do ensino superior – BeOn
Prazos de Candidatura
› Entre o dia 25 de junho e o dia 30 de setembro;
› Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição,
quando esta ocorra após 30 de setembro;
› A candidatura pode ainda ser submetida entre
1 de outubro e 31 de maio, sendo que, nesse
caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir é
proporcional ao valor calculado para um ano,
considerando o período que medeia entre o
mês seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período letivo ou do estágio.
Condições de atribuição de bolsa de estudo a
novos estudantes do ensino superior
Passou a considerar-se estudante economicamente carenciado todo aquele que tenha um
rendimento per capita ≤ (18 x IAS (438,81€) +
PMEleg (1063,47€)), ou seja ≤ 8.962,05€, no ano
de 2021/2022.

Considera-se elegível para efeitos de atribuição
de bolsa de estudo, o estudante que:
› Satisfaça as condições de elegibilidade previstas no artigo 5.º do Regulamento de Atribuição
de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino
Superior (RABEEES), designadamente as condições de nacionalidade, de inscrição a pelo menos 30 ECTS e de aproveitamento mínimo a pelo
menos 36 ECTS, salvo os casos excecionais e de
limitação de inscrições a n+2 (6) nos cursos de
licenciatura e n+1 (3) nos cursos de mestrado;
› Tenha um rendimento per capita do agregado
familiar em que está integrado, calculado nos
termos do artigo 45.º do RABEEES, igual ou inferior a €8.962,05 e não tenha um património
mobiliário (contas bancárias e aplicações financeiras) superior a €105.314,40.
Casos práticos
Exemplo 1: Agregado de 4 pessoas
Mãe: vencimento mensal no ano anterior ao do início do ano letivo = €1.145,00
Pai: vencimento mensal no ano anterior ao do início do ano letivo = €1.145,00
Inexistência de outros rendimentos a considerar
Rendimento bruto anual = (€1.145,00 x 14) +
(€1.145,00 x 14) = €16.030,00 + €16.030,00 =
€32.060,00
€32.060,00 / 4 pessoas = €8.015,00
Apesar de não estarem ainda considerados rendimentos de património mobiliário e imobiliário,
que poderão interferir no cálculo do rendimento
per capita, existe a “probabilidade” de acesso a
bolsa de estudo.
Neste exemplo, o somatório dos rendimentos
anuais a dividir pelo número de elementos do
agregado familiar é de €8015, ficando abaixo do
per capita “limite” de €8.962,05.
Exemplo 2: Agregado de 3 pessoas
Se considerarmos o mesmo rendimento mensal do
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exemplo 1, mas num agregado de 3 pessoas, o candidato não reúne condições para aceder a bolsa
de estudo. Uma vez que, €1.145,00 x 14 = €16.030,00;
€16.030,00 x 2 = €32.060,00; €32.060,00/3 =
€10.686,66. Logo, €10.686,66 > €8.962,05
Poderá efetuar aqui uma simulação da candidatura
Contabilização do valor do património mobiliário
Para efeitos da contabilização do valor do património mobiliário para o cálculo do rendimento consideram-se os seguintes escalões e respetivas taxas:

47

Caso tenha ocorrido alteração da situação económica no âmbito da COVID-19 ou venha a ocorrer
alteração de rendimentos no decurso do ano letivo, o estudante pode submeter requerimento de
reapreciação do processo tendo em vista, conforme os casos, a atribuição de bolsa de estudo ou
a alteração do valor da bolsa de estudo atribuída.

Escalões

Taxas

Valor

Até 10*IAS

Até €4388,1

ESC00

0%

€0,00

De mais de 10*IAS a 30*IAS

Entre €4.388,10 e €13.164,3

ESC10

10%

€438,81

De mais de 30*IAS a 96*IAS

Entre €13.164,30 e €42.125,76

ESC30

15%

€1.974,64

Superior a 96*IAS

> €42.125,76

ESC96

20%

€8.425,15

Informação útil de acesso ao ensino superior,
leia as instruções que lhe foram enviadas por
e-mail e que contêm as credenciais de acesso
à página de requerimento da bolsa de estudo
(DGES/BeOn) . O e-mail terá o assunto: “Notificação de receção de candidatura ao acesso ao
ensino superior”. Se nunca concorreu à bolsa de
estudo e não tem as credenciais de acesso à plataforma de bolsas, dirija-se aos Serviços de Ação
Social da ESEP.
Esta informação não dispensa a consulta do
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo
a Estudantes do Ensino Superior: Despacho n.º
9138/2020 (2.ª série), de 25 de setembro.

Nota: : Além dos rendimentos de trabalho dependente, também são considerados para o cálculo do rendimento per capita,
rendimentos empresariais e profissionais; de capitais; prediais;
pensões; prestações sociais; apoios à habitação com caracter de
regularidade, bolsas de formação, e património mobiliário à data
de 31/12 do ano civil anterior ao da candidatura.
* Consideram-se património mobiliário todos os valores depositados em contas bancárias, planos poupança reforma, certificados do Tesouro, certificados de aforro, ações, obrigações, unidades de participação em fundos de investimento e outros valores
mobiliários e instrumentos financeiros.
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Apoio ao Estudante
Apoio ao alojamento

Apoio ao Estudante

A ESEP não dispõe do serviço de alojamento em
residência, atribuindo um complemento de alojamento aos estudantes bolseiros deslocados,
que comprovem esse encargo, por via de contrato e recibo mensal.

A ESEP dispõe de um núcleo de apoio ao estudante, com o objetivo de prestar apoio aos estudantes, através de medidas promotoras da adaptação
ao ensino superior e do sucesso académico. O núcleo de apoio ao estudante tem como objetivos:

O valor do complemento de alojamento fora de
residência passou a ser majorado em função da
diferenciação do indicador estatístico dos preços por metro quadrado dos novos contratos de
arrendamento em cada concelho, adequando
assim estes valores aos custos reais de vida dos
estudantes do ensino superior. O complemento
de alojamento fora de residência dos serviços
de ação social aumenta para 219,41€ por mês e
é majorado nas regiões com maior pressão no
custo do arrendamento (263€ para os alojados
nos concelhos do Porto e Matosinhos e 241€ nos
concelhos de Vila Nova de Gaia e Maia).

› Desenvolver atividade de apoio psicológico de

nível 1 - identificação de situações de risco e/
ou crise.
› Desenvolver iniciativas para a otimização das
capacidades individuais e melhoria do rendimento escolar;
› Sensibilizar para comportamentos de promoção da saúde e prevenção de comportamentos
de risco;
› Proporcionar aconselhamento na preparação
para a entrada no mercado de trabalho;
› Desenvolver ações centradas na preparação
para a obtenção de emprego;
› Apoiar tecnicamente os órgãos de gestão em

Os estudantes que, por motivos curriculares,
tenham de ser duplamente deslocados podem
beneficiar de um apoio suplementar para o alojamento nessas circunstâncias (aplica-se aos estágios e práticas clínicas fora da área da residência e da área geográfica da instituição).

matéria de ação social escolar;
› Proporcionar acesso gratuito a Consulta de

Psicologia, através de protocolo com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

COVID-19

Recomendações
Básicas
Na sequência do aparecimento da nova estirpe
de coronavírus SARS-CoV-2, agente da COVID-19,
a ESEP tem vindo a desenvolver um conjunto de
ações de acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS).
Com a atualização do Plano de Contingência vigente, decorrente da evolução epidemiológica e
cientifica, é premente manter a atividade da instituição, diminuir as repercussões nefastas que
poderão ter reflexo nas atividades letivas, logísticas e de gestão e privilegiar a saúde da comunidade escolar. Por isso, a ESEP pede que os seus
estudantes sigam as recomendações.

Consulte o Plano de Contingência da ESEP em
estudar.esenf.pt/covid-19/

Escola Superior
de Enfermagem
do Porto

Guia do Estudante 2021/22

51

Utilizar máscara
descartável ou
comunitária;
Lavar as mãos
frequentemente com
água e sabão ou com uma
solução à base de álcool;

Evitar tocar nos
olhos, nariz e boca;

Não partilhar
objetos e limpar
frequentemente
o telemóvel.
Cumprir os circuitos
criados e respeitar
as normas vigentes
na Escola;
Manter o
distanciamento
social de pelo
menos 1 metro;
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COVID-19

Plano de funcionamento 2021/22
Desenvolvimento das atividades letivas – Ano
letivo 2021/2022
1. Plano de funcionamento das atividades letivas
– Curso de Licenciatura em Enfermagem:
› Funcionamento em regime presencial em
todas as tipologias de aula.

2. Plano de funcionamento das atividades letivas
– Curso de Mestrado:
› Funcionamento em regime presencial em
todas as tipologias de aula, exceto nas unidades curriculares de tronco comum que funcionarão em regime de ensino à distância.

3. Plano de funcionamento das atividades letivas – Cursos de Pós-licenciatura e Cursos de
Pós-graduação:
› Funcionamento em regime de ensino à distân-

cia em todas as tipologias de aula, exceto nas
unidades curriculares de “ensino clínico/estágio” e de “prática-laboratorial” (PL) que
funcionarão em regime presencial.

4. Por decisão dos Coordenadores de curso, poderão ser agendadas atividades em modelo diferente do regime regra definido nos números 1,
2 e 3.

Atendimento dos serviços técnico-administrativos
Continuará a privilegiar-se o atendimento dos
serviços pelos meios digitais disponíveis, mantendo o atendimento presencial, preferencialmente, sob prévia marcação;
A partir de dia 13 de setembro a Biblioteca do
edifício-sede retomará o seu horário de funcionamento, com atendimento presencial, das 8:00
às 20:00 horas.
Atividades extracurriculares, dos grupos formais da ESEP
Poderão funcionar em regime presencial, sujeita
a prévia marcação do espaço e ao cumprimento
rigoroso das medidas de prevenção e controlo
da pandemia COVID-19.
Este plano funcionará por tempo indeterminado
podendo ser revisto de acordo com as orientações das autoridades de saúde e do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da
evolução da situação de Pandemia de Covid-19.

Escola Superior
de Enfermagem
do Porto

Guia do Estudante 2021/22

53

Websites e Redes Sociais
Sites ESEP

Serviços online

A ESEP centraliza toda a informação institucional
num único site:
www.esenf.pt

A ESEP tem, atualmente, as seguintes plataformas principais para utilização dos estudantes:

Dada a grande quantidade de informação produzida diariamente, criamos microsites especializados:
link Microsite em inglês
www.esenf.pt/en

link Plataforma de acesso a horários e notas
portal.esenf.pt
link Plataforma integrada de acesso a serviços
adicionais de apoio ao estudante
sigai.esenf.pt

link Microsite Estudar na ESEP
www.esenf.pt/estudar

link Plataforma de acesso a conteúdos pedagógicos das aulas
moodle.esenf.pt

link Microsite Ciência na ESEP
www.esenf.pt/i-d

link Submissão de requerimentos diversos
www.esenf.pt/esepdigital

link Microsite Núcleo Museológico ESEP
www.esenf.pt/museu

link Biblioteca Virtual
estudar.esenf.pt/biblioteca/

Brevemente, teremos novos microsites disponíveis.

link Agendar Atendimento online ou presencial
estudar.esenf.pt/atendimento-online

A ESEP nas redes sociais
Hashtag: #EnfermagemPorto #SouEsep #ESEP
@EnfermagemPorto



www.twitter.com/EnfermagemPorto



www.instagram.com/enfermagemporto/



www.fb.com/enfermagemporto

 www.linkedin.com/enfermagemporto



www.youtube.com/c/escolasuperiorenfermagemporto

54

Escola Superior
de Enfermagem
do Porto

Guia do Estudante 2021/22

Escola Superior
de Enfermagem
do Porto

Guia do Estudante 2021/22

55

Marcações e consultas
Marcar uma refeição
› As senhas de refeição (2,76€/cada refeição)
poderão ser adquiridas presencialmente, em
pacotes mínimos de 5 senhas; (compra de senhas
são efetuados na Loja ESEP – Piso 7)

› A marcação é feita na plataforma SIGAI: após a

autenticação, deverá aceder à opção “ESEP
Caffé”, onde encontrará a ementa semanal. Por
cada marcação, será imediatamente debitada
uma senha de refeição;
› Apenas serão fornecidas refeições previamente marcadas, até às 10h do próprio dia;
Nota: O não levantamento da refeição previamente marcada não
dará origem a qualquer reembolso do valor previamente pago.

Fazer impressões
O cartão de identificação permite a utilização das
várias impressoras disponíveis em regime self-service. (preçário e carregamentos de saldo são efetuados na
Loja ESEP – Piso 7).

Requisitar um livro
Para requisitar um livro, deverá recolhê-lo na
sala de leitura e dirigir-se ao balcão de atendimento da Biblioteca, referindo o nome completo
ou o número de leitor já atribuído.
Cada estudante pode requisitar até 4 livros de
cota verde, pelo prazo máximo de 3 dias, renováveis ou não consoante a procura. Para atrasos
na devolução dos livros tem a penalização de
0,50€ por dia e por cada livro.
Utilizar o parque de estacionamento
A utilização qualquer um dos parques da ESEP,
Sede e de Polos, está reservada aos utilizadores autorizados, mediante pagamento de uma
taxa de utilização, devendo para o efeito proceder ao registo do veículo junto dos Serviços
de Secretariado.

A utilização de motociclos e velocípedes não carece de autorização prévia, devendo ser utilizados os locais próprios para o efeito.
Consultar as notas
A consulta das notas é realizada através do portal.
Após autenticação, deverá aceder ao menu lateral esquerdo e selecionar a opção: ferramentas
ANGLE-RIGHT consultar notas
Consultar as faltas
A consulta das faltas é realizada através do portal. Após autenticação, no menu lateral esquerdo
deve selecionar a opção: ferramentas ANGLE-RIGHT faltas
Consultar o e-mail
Os estudantes da ESEP têm direito a uma conta de
e-mail. O endereço de e-mail de cada estudante é
constituído da seguinte forma: epxxxx@esenf.pt
(xxxx corresponde ao n.º do aluno). Por omissão
as mensagens recebidas são automaticamente
reencaminhadas para o e-mail pessoal de registo
no SIGAI. site ANGLE-RIGHT serviços on-line ANGLE-RIGHT webmail
Consultar os apontamentos das aulas
A documentação de apoio às aulas é disponibilizada em: moodle.esenf.pt
Registo de assiduidade
Em cada sala de aula a ESEP dispõe de um equipamento de registo de presença. Poderá consultar o seu registo de assiduidade na opção "PERA":
sigai.esenf.pt
Agendar atendimento
Atendimento online ou presencial por marcação.
Consulte os horários de atendimento dos serviços e faça a marcação em: estudar.esenf.pt/atendimento-online/
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O plano de emergência
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Sabias que a escola possui um plano de emergência?
É esperado que tu e os teus colegas assumam um conjunto de comportamentos em caso de emergência de modo a salvaguardar a segurança de todos.

1.

Ao ouvires o sinal de alarme prolongado,
segue as instruções do teu professor.

8.

Se existir fumo usa um pano húmido, para
tapar as vias respiratórias.

2.

Ao toque de evacuação (2.º toque de alarme),
o professor deverá abrir a porta.

9.

Se existir muito fumo, deves caminhar o mais
próximo possível do chão.

3.

Não percas tempo a recolher o teu material
escolar. Nunca voltes atrás.

4.

Dirige-te às saídas, seguindo a sinalética de
emergência.

10. Não pares junto à porta de saída da caixa de
escadas. Estes acessos devem estar sempre
livres.

5.

Sai ordeiramente da sala, seguindo o colega
da frente.

6.

Não corras.

7.

Caminha próximo à parede.

11.

Não obstruas as portas de saída de
emergência. Estas devem estar sempre livres.

12.

Dirige-te ao ponto de encontro e permanece
neste até novas instruções.

13.

O ponto de encontro da Sede da ESEP situa-se
junto da entrada principal. É neste local que
será efetuada a contagem dos ocupantes.

Na sala de aula a coordenação da evacuação das turmas é feita pelo professor, nomeando um aluno para assumir
o papel de chefe-de-fila. Este, deverá encaminhar os restantes colegas pelos caminhos mais rápidos e seguros até
ao exterior. O professor assume o papel de cerra-fila, garantindo a evacuação completa da sala de aula. Caso existam vítimas a socorrer, será este o responsável por socorre-las. Caso não comprometa a sua segurança, encerre
portas e janelas.

Lembra-te que em todo este processo
deves manter a calma e seguir as
instruções das equipas de segurança.
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ESEP Sede

Polo Cidade do Porto

Polo Dona Ana Guedes

Rua Dr. António Bernardino de

Rua Álvares Cabral, 384

Rua Professor Álvaro Rodrigues

Almeida

4050-040 Porto

4100-040 Porto

4200-072 Porto

Telefones: 223 391 600

Telefones: 226 198 580

Telefones: 225 073 500

Fax: 222 026 752

Fax: 226 183 786

967 288 193/4
Fax: 225 096 337

www.esenf.pt
esep@esenf.pt

Enfermagem.Porto

