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Projeto de Divulgação (ARPD)
Co-financiado pela Fundação Espanhola de Ciência e 

Tecnologia (FECYT) no âmbito da ajuda para:

Promoção da Cultura Científica, Tecnológica e de Inovação 
concedida pelo Ministério da Ciência, Inovação e 

Universidades ao
“Power On” de UCLMdivulga

Universidad de Castilla-La Mancha



Organizada pelo:
Estudo Associado HISAG-EP

UCLM
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

colaboração da Irmandade Internacional de Pesquisadores. 



Estudo Associado HISAG-EP
Historia, Salud y Género: España-Portugal

Forma parte del Proyecto Estructurante de la Unidade de Investigação 
em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) 

“Historia y Epistemología de la Salud y la Enfermería” 
dentro del Grupo 1 de investigación:

“Formación de Profesionales de la Salud y Educación para la Salud”. 



Objetivo desta exposição:
Informar:
 Ensino superior
Graduação
 Pós-graduação
 quanto os Professores
 Profissionais de Saúde
 Sociedade em Geral
.
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"Precisamos que as enfermeiras 
partilhem as suas histórias e 

contem às suas famílias e amigos, 
bem como às comunidades em que 
vivem, o que é ser enfermeiro, as 
pressões a que estão sujeitos, os 

desafios que enfrentam e os triunfos 
que testemunham.

Fazer os cidadãos compreenderem 
melhor quem são os enfermeiros"....

NURSING NOW



DIVULGACIÓN

1 2 3



RECORRIDO



RECORRIDO





RECORRIDO



RECORRIDO
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DIFUSÃO

100 Podcast
Formatos dinámicos

y frescos

Ela foi vista por doentes,
profissionais e famílias

TICs+ Código QR

Podcast de alunos e 
professores Uclm





Reinventando-nos
- Acompanhamento de 
doentes:
• Virtual
• No local
- Empatia
situação única
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