
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - ESEnfC, situada na histórica cidade de Coimbra, no centro de Portugal, 
está a organizar vários congressos internacionais para o primeiro semestre de 2016. A ESEnfC promove eventos como 
uma oportunidade de aproximação de práticas e de aprofundamento de conhecimentos na área de enfermagem, 
proporcionando encontros de peritos e interessados nos diversos temas.

4 e 5 de fevereiro de 2016 | IV Congresso Internacional de Feridas
Data limite para submissão de abstracts: 18 de janeiro de 2016
Data limite de inscrição: 4 de fevereiro de 2016
feridas@esenfc.pt
http://www.esenfc.pt/event/feridas2016

10, 11 e 12 de março de 2016 | II Congresso Internacional de Enfermagem
 de Reabilitação “A pessoa, função e autonomia: reabilitar nos processos
 de transição no ciclo de vida”
Data limite para submissão de abstracts: 15 de dezembro de 2015
Data limite de inscrição: 10 de março de 2016
congenfreab@esenfc.pt
http://www.esenfc.pt/event/congenfreab2

6, 7 e 8 de junho de 2016 | V Congresso de Investigação em Enfermagem 
Ibero-americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e Simpósio 
Internacional dos Cuidados de Saúde Baseados na Evidência
Data limite para submissão de abstracts: 15 de janeiro de 2016
Data limite de inscrição: 7 de junho de 2016
congresso5uicisa@esenfc.pt 
http://www.esenfc.pt/event/congresso5uicisa

Queremos convidar todos os profissionais da prática da prestação de cuidados de enfermagem, investigadores e 
formadores em enfermagem e outros profissionais de disciplinas afins, a participar nestes eventos e a apresentarem 
as suas comunicações no sentido de partilhar as suas ideias, investigações, experiências e contribuir para um maior 
desenvolvimento da formação e dos cuidados de enfermagem.
Os idiomas nos quais se poderão apresentar Comunicações são o Português, o Espanhol e o Inglês.
Para mais informações e realizar a sua inscrição, pode aceder a www.esenfc.pt. Para eventuais esclarecimentos, pode 
também enviar-nos as suas questões para os emails correspondentes a cada congresso.

Muito obrigado pelo seu interesse. Esperamos contar com a sua presença num país cuja secular Universidade de Coimbra 
foi classificada como património Mundial da UNESCO.
Esperamos por si!
A ESEnfC

NEWSLETTER  
NOVEMBRO DE 2015


