O nosso campus universitário localiza-se na margem sul do Rio Tejo, no concelho
de Almada, a 15 minutos da cidade de Lisboa e a 10 minutos das praias da Costa
da Caparica, apresentando infraestruturas amplas, modernas e bem equipadas.

Para mais informações, visita o nosso site e contacta-nos!

Vai ser uma experiência que te vai abrir as portas para a vida!
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Esperamos por ti!

A licenciatura em Enfermagem, da Escola Superior de Saúde Egas Moniz (ESSEM),
conjuga o ensino teórico e teórico-prático com uma forte componente prática,
tendo os alunos incluídos, desde o 1.º ao último ano do curso, estágios em hospitais, centros de saúde e lares de idosos. Tal permite a aquisição de competências
técnicas que te habilitam a cuidar de pessoas saudáveis ou doentes, ao longo das
diferentes etapas do ciclo vital, não esquecendo as competências sociais do enfermeiro, de relacionamento humano e de dedicação aos doentes, tão importantes
num profissional de saúde.
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Latitude: 38º40’2.52’’N
Longitude: 9º11’57.26’’W

Licenciatura, 240 ECTS

ENFERMAGEM
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Cientes dos desafios que se colocam diariamente aos Enfermeiros e à complexidade das situações de saúde e doença com que se deparam, o Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESSEM prepara enfermeiros competentes e capazes
de integrar as equipas de saúde e responder às solicitações.
O aumento da população idosa, a valorização da prevenção da doença e a necessidade acrescida de cuidados, não só de nível hospitalar, como também no âmbito
comunitário e domiciliário, fazem desta profissão uma aposta de futuro. À Enfermagem corresponde uma profissão de prestígio, com boa empregabilidade e, o
reflexo disso e da qualidade do nosso curso, é a ampla aceitação que os nossos
enfermeiros têm no mercado de trabalho em Portugal e também no estrangeiro.

Campus Universitário, Quinta da Granja, Monte de Caparica
2829 - 511 Caparica | Telefone: (+351) 212 946 751/52, (+351) 936 887 649
Fax: (+351) 212 946 733 | E-mail: secretaria@egasmoniz.edu.pt

Se queres uma profissão com uma forte componente humana, se tens vocação
para ajudar, se gostas do próximo, a Enfermagem é o teu futuro!

“Para mim, ser enfermeira, cuidar de outros

Quando terminares o curso poderás:

e poder ser fator decisivo na diminuição do

como gostaria de cuidar dos que mais amo

n

Residência Universitária
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Aproveita o tempo para o que é importante! Minimiza o tempo perdido em deslocações, através do modelo de alojamento que temos para ti. A nossa Residência Universitária localiza-se no interior do campus, apresentando: preços acessíveis;
comodidade; espaços modernos e atrativos com Internet e ar condicionado; segurança e bem-estar; para além de uma piscina onde poderás usufruir dos inúmeros
dias de sol e calor que temos durante todo o ano!
Trata-se de uma residência mista, com 211 quartos totalmente equipados para dar
resposta às tuas necessidades de alojamento. Todos os quartos têm WC, ar condicionado, água e luz incluída na tarifa, roupeiro, mesa de estudo e ainda copa
equipada com frigorífico, congelador, micro-ondas e palamenta básica (pratos, copos,
talheres, etc.). Os quartos estão ainda equipados com tomada de TV, para utilização
de televisão pessoal e acesso livre à Internet (wi-fi).
Existem áreas comuns utilitárias por piso, como copas/cozinhas, lavandaria e estendal self-service, assim como áreas de lazer e descanso, onde se incluem as salas de
convívio (equipadas com televisores) e salas de estudo.

O que nos torna únicos
n

Estágios em contexto real, desde o 1.º
ano do curso. Terás um total de 1890
horas de práticas clínicas com doentes,
abrangendo hospitais de referência,
centros de saúde e lares de idosos da
área da Grande Lisboa (onde se inclui
também a nossa Residência Sénior).
n Instalações modernas e devidamente
equipadas com os materiais e recursos
necessários à tua aprendizagem e
treino, com destaque para a enfermaria onde decorrerá uma parte importante das aulas teórico-práticas do
curso.
n Um corpo docente jovem, qualificado,
motivado para te servir.
n A possibilidade de realizares intercâmbios, em universidades estrangeiras,
nomeadamente através do Programa
Erasmus.

n

A participação em jornadas, congressos, seminários vários, etc. que te manterão atualizado nos mais recentes
desenvolvimentos da Enfermagem.
n Uma residência universitária de grande
qualidade, no campus, com inúmeras
comodidades, tais como uma piscina,
e que assegura o teu bem-estar e segurança como se estivesses na tua
própria casa.
n Um ambiente académico excelente, estimulante e ativo no qual professores,
investigadores, profissionais e alunos
interagem! Participarás em festas, concertos, noites académicas e outras iniciativas promovidas pelas Associações
de Estudantes, Tunas e Coro da Egas
Moniz. Terás possibilidade de praticar
vários desportos, no ginásio e campo
de jogos que temos disponíveis para ti.

Inscrever-te na Ordem dos Enfermeiros;
n Dedicar-te / especializar-te em Enfermagem: Comunitária; Médico-Cirúrgica; de Reabilitação; de Saúde
Infantil e Pediátrica; de Saúde Materna e Obstétrica; de Saúde Mental
e Psiquiátrica;
n Exercer a profissão de enfermeiro em
unidades de prestação de cuidados
de saúde públicas e privadas, tanto
comunitários como no domicílio;
n Trabalhar em hospitais, desde o
serviço de urgência e cuidados intensivos, passando pelo serviço de cirurgia, psiquiatria, à obstetrícia e
pediatria, entre outros;
n Trabalhar em centros de saúde;
n Prestar cuidados de saúde e trabalhar
na prevenção da doença de crianças/jovens, adultos e idosos;
n Ocupar lugares de chefia ou gestão
nestas unidades de saúde;
n Prosseguir os teus estudos, trabalhar
como investigador, exercer como docente.

sofrimento dos outros, foi sempre uma vocação e por isso a minha escolha de curso.
Optei pela ESSEM e não me arrependo em
nada! Os professores acompanham-nos
lado a lado, ensinam-nos a ser enfermeiros
com todo o rigor mas também a ser humanos. É bom chegar aos campos de estágios
e sentir que somos desejados pelos profissionais, muito devido à sólida formação humanística e aos conhecimentos
teórico-práticos que trazemos do ensino na
ESSEM!
A licenciatura constitui apenas um dos pilares de um enfermeiro, todo o resto se vai
construindo ao longo da carreira. Mas é
certo que a ESSEM me deu uns bons pilares,
que me permitem exercer a minha profissão
com responsabilidade, confiança e sucesso.
Atualmente sou enfermeira na Unidade
Funcional de Cuidados Intensivos do Hospital Nossa Senhora do Rosário, Barreiro, e
estou muito feliz com a minha escolha/profissão, sentindo-me realizada no que faço!”
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Saídas profissionais
e outras

