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Nota introdutória 

 

Consolidar o Programa de Enfermagem do Grupo Tordesillas é o lema, que 
propomos para este X Encontro do PEGT, a realizar em Aveiro, de 20 a 21 de 
novembro de 2017. 

Este programa que conta com a participação de 18 Universidades do Brasil, 
Espanha e Portugal deverá assumir-se cada vez mais como um projeto 
potencializador de sinergias, entre as mesmas, no sentido de um maior 
desenvolvimento da enfermagem nos três países envolvidos. 

O crescimento de qualquer área ou ciência faz-se não só pela investigação conjunta, 
mas também pela partilha do conhecimento e de boas práticas desenvolvidas pelas 
diferentes instituições. 

Integrado num grupo mais alargado – Grupo Tordesillas, o PEGT após um período 
de estruturação e integração de diferentes universidades, necessita repensar 
estratégias de desenvolvimento conjuntas, para além do já criado Colégio Doutoral. 

Como forma de repensar estas estratégias propõe-se neste encontro a 
apresentação por um dos representantes das diferentes instituições presentes no 
encontro, uma breve caraterização das mesmas e propostas de trabalho futuro que 
passem pela integração de outras instituições como parceiras, ao nível da formação 
(licenciatura, mestrado e doutoramento) e da investigação com criação de projetos 
mais alargados de âmbito internacional promotores do desenvolvimento do 
conhecimento em enfermagem, aproveitando recursos humanos e económicos. 

Desta forma se apresenta o programa de trabalho para este encontro. 
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PROGRAMA	DE	ACTIVIDADES	

20	de	novembro	de	2017	

08h-09h	 Universidade	de	Aveiro,	Edifício	Central	da	Reitoria	

Receção	dos	participantes		

09h	–	10h	 Sessão	de	abertura		

Representante	do	Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Ensino	Superior	

Manuel	Assunção	–	Reitor	da	Universidade	de	Aveiro	

Pilar	Aranda	Ramirez	–	Reitora	da	Universidade	de	Granada	

Daniel	Miguel	San	José	Reitor	da	Universidade	de	Valladolid	

	

10h-10h30m	 Intervalo	Café	

10h30m	–	11h	
30m	

Sessão	de	boas	vindas	a	cargo	da	Direção	do	PEGT	e	Diretor	da	ESSUA		

Apresentação	do	programa	do	encontro	a	cargo	da	Direção	do	PEGT		

Apresentação	dos	membros	do	PEGT	presentes		

11:30	a	13h	 Apresentação	das	instituições	presentes:		

Áreas	de	 formação	nos	diferentes	 ciclos	de	 formação,	Unidades	de	 investigação;	
Projetos	em	desenvolvimento	pertinentes	para	conhecimento	do	grupo;	Linhas	de	
investigação	dos	elementos	do	grupo	para	possíveis	projetos	conjuntos	

	

13h	14h30m	 Almoço	

Restaurante	da	Universidade	

14h	30m	18h		 Apresentação	de	proposta	de	regulamento	interno	do	PEGT	

Debate/aprovação		

Apresentação	de	atividades	do	PEGT		

Parcerias	de	mobilidade	Erasmus,	outras	

Propostas	de	parceria	para	projetos	de	investigação	

20h	30m		 Jantar		
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21	de	novembro	de	2017	

9h30m	11h	 Colégio	Doutoral	Tordesillas	de	Enfermagem	

Apresentação	de	atividades	realizadas	

Análise	dos	projetos	de	mobilidade	de	estudantes	

	
				 Café	

11h30-13h	 Plano	de	trabalho	para	o	próximo	ano	(nº	de	bolsas,	critérios	de	seleção)	

13h	–	14h	30m		 Almoço	Restaurante	da	Universidade	

14h	30m	-15h	
30m	

Síntese	das	atividades	

Aprovação	do	Plano	de	Trabalho	2017-2018	

16-	17h	30m	 Visita	Universidade	/ESSUA	

	

Aveiro	17	de	outubro	2017	

Por	la	Dirección	del	PEGT	

	


