INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM

2º CICLO DE CONVERSAS
CICLO DE
EMCONVERSAS
EM
CONTRA-CICLO
CONTRA-CICLO

A Escola, enquanto instituição social, tem por missão promover a educação/ formação e
qualificação dos estudantes segundo planos de estudos e programas definidos. Esta formação é, assim,
realizada em espaços e tempos socialmente inscritos e formalizados mediante ciclo(s) préestabelecidos.
Porém, a formação das pessoas não se resume, nem se deve confinar, a momentos formais. As
conversas e debates informais e não formais, em que se partilham e confrontam saberes, ideias e
experiências decorrentes da diversidade de histórias de vida, de trajectórias e de projectos vividos ou a
viver, são essenciais à consolidação das aquisições e aprendizagens formalizadas, à ampliação de
horizontes, à adopção de formas de pensar, ser e agir autónomas e ao desenvolvimento da criatividade e
do espírito crítico.
Neste cenário, todos os actores/agentes sociais da comunidade escolar, ou outros que com eles
interajam, ganham e fazem ganhar níveis de crescimento pessoal e profissional quando se reúnem para
divulgar, analisar e debater os seus quadros ideológicos e conceptuais, as suas experiências e os seus
desejos e expectativas.
O Ciclo de Conversas em Contra-Ciclo constitui um lugar de encontro e diálogo entre discentes,
docentes e outros intervenientes nos (per)cursos da escola, que emerge como necessário e importante
não só para a construção e desenvolvimento de cada um mas também para a construção e
desenvolvimento dum corpo colectivo com identidade própria que se (re)conhece nas convergências e
divergências, nas aspirações e nas concretizações.

Às terceiras terças-feiras de cada mês das 17.30 às 19.30 horas vamos, então, conversar sobre:

METACONVERSANDO...
28 de Outubro,2008

A MINHA VIDA DE ENFERMEIRO E A ENFERMAGEM NA MINHA VIDA
18 de Novembro,2008

A ENFERMAGEM NO MUNDO E O MUNDO NA ENFERMAGEM
20 de Janeiro, 2009

ENFERMAGEM – OUTROS (CON) TEXTOS
17 de Fevereiro, 2009

ENFERMAGEM – ARTES NO CUIDAR
17 de Março, 2009

Organização: Conselho Pedagógico e Associação de Estudantes da ESEnfVC
Local: Auditório da ESEnfVC

