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Boletim de inscrição em unidades curriculares isoladas
ESEP
,em
 Exm.º 
 Presidente
 Escola Superior de Enfermagem do Porto 
1. Dados pessoais
Doc. ident. civil n.º
Sexo:
Contribuinte n.º
Código postal
-
2. Documentos apresentados:
3. UC(s) a que se inscreve:
A dor em pediatria (2 ECTS)
Intervenção familiar (2 ECTS)
Atividade física e desenvolvimento humano (2 ECTS)
Introdução aos sistemas de informação em enfermagem (2 ECTS)
Cuidados continuados integrados (2 ECTS)
Monitorização biofísica fetal (2 ECTS)
Economia e finanças em saúde (3 ECTS)
Práticas supervisivas (9 ECTS)
Educação para a secualidade (2 ECTS)
Projeto de supervisão (5 ECTS)
Estratégias de intervenção (4 ECTS)
Reabilitação gerontogeriatrica (2 ECTS)
Etnopsiquiatria (2 ECTS)
Saúde mental em situação de catástrofe (2 ECTS)
Farmacologia em obstetricia (2 ECTS)
Saúde ocupacional (2 ECTS)
Formação em contexto clínico (5 ECTS)
Segurança e proteção de dados em saúde (2 ECTS)
Genética e imunologia em contexto pediátrico (2 ECTS)
Sistemas de apoio à tomada de decisão em enfermagem (2 ECTS)
5. Emolumentos
Reservado aos serviços
de emolumentos
O trabalhador
8.2.1.4029.1.523496.503679
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