
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

Despacho Presidente n.º 2015/42 

Candidaturas à eleição dos representantes dos estudantes no Conselho 
Geral e no Conselho Pedagógico da Escola Superior de Enfermagem do Porto  

 

Nos termos do artigo 7.º do Regulamento eleitoral para a eleição simultânea dos representantes dos 

estudantes no Conselho Geral e no Conselho Pedagógico da Escola Superior de Enfermagem do 

Porto, terminado o período destinado à correção de irregularidades, divulgam-se as candidaturas 

aceites. 

 

CONSELHO GERAL 

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES 

Lista A  

 Candidatos efetivos 

  Rogério Márcio Ferreira Soares Moreira - CLE, 4.º ano 

  Tiago Filipe Oliveira Costa - CLE, 3.º ano 

 Candidatos suplentes 

  Diogo Rafael Barbosa Calvelhe - CLE, 2.º ano  

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES 

Lista A  

 Candidatos efetivos 

  Rogério Márcio Ferreira Soares Moreira - CLE, 4.º ano 

  Cláudia Filipa Almeida Pereira - CLE, 2.º ano  

  Tiago Filipe Oliveira Costa - CLE, 3.º ano 

  Rute Raquel dos Santos Encarnação - CLE, 2.º ano 

  Juliana Pereira Miguel - CLE, 2.º ano 

  Ana Isabel Lopes Nunes - CLE, 2.º ano 

 Candidatos suplentes 

  Márcia Miriam Pedrosa dos Santos - CLE, 2.º ano 

  Nuno Alexandre Monteiro Timóteo - CLE, 2.º ano
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Apresentação da candidatura 

Como grupo de alunos desta Escola de diversos anos, pretendemos ao candidatarmos, conseguir e 

modificar algumas diretrizes que: 

 1 – Regulam o nosso sistema de avaliação de unidades curriculares desde o 1º ao 4º ano, 

na qual achamos e defendemos que o sistema de avaliação não se adequa ao método colocado em 

prática no ensino de enfermagem; 

 2 – Achar uma solução adequada e favorável quer para o docente quer para o aluno em 

relação ao número de horas de aulas TP e OT das unidades curriculares referentes aos ensinos clínicos 

(3º e 4º ano) que têm esta componente, reduzindo ou fragmentar o número de alunos por turma, 

havendo bastante ganhos na aprendizagem e interação do docente com os mesmos; 

 3 – Criar uma diretriz que venha a facilitar o processo de entrega do certificado de fim de 

curso aos alunos que acabam o seu percurso académico antes do 2º semestre, de modo a facilitar a 

entrega da documentação à Ordem e consiga e avançar para o mercado de trabalho que é escasso 

no nosso país, e ter oportunidades e não conseguir concorrer devido a burocracias; 

 4 – Criar um grupo de trabalho que avalia quer por regime anonimato ou não como é que 

os alunos veem os docentes quer assistentes convidados, quer sejam docentes do quadro do pessoal 

docente da ESEP, interagem com os mesmos, na discussão e reflexão do seu pensamento crítico-

reflexivo na tomada de decisão da sua conceção de cuidados e acompanhamento nos cuidados de 

enfermagem quer na prática; 

 5 – Alterar e voltar a dar a semana completa referente aos dias do Encontro Nacional de 

Estudantes de Enfermagem, visto que em anos anteriores foi uma luta constante entre os órgãos de 

gestão da escola e os representantes dos alunos de modo a encontrar uma solução favorável para 

ambas as partes de modo a reconstituir os dias referentes ao evento. 

 6 – Participar e organizar eventos nas áreas do foro científico e pedagógico de modo a 

contribuir com o ganho no aumento da potencialidade em conhecimento e capacidades em 

temáticas de extrema relevância em Enfermagem. 

 Estes são alguns objetivos que esta lista acha de extrema relevância abordar, negociar e 

aprender com a voz da experiência quer de alunos quer de docentes. 
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Lista B 

 Candidatos efetivos 

  Carla Luísa Silva Pimenta - CLE, 3.º ano 

  Carla Emanuela Dias Fernandes de Sousa - CLE, 3.º ano  

  Catarina Sá Rodrigues Moreira Azevedo - CLE, 3.º ano 

  Cecília Silva Martins - CLE, 3.º ano 

  Pedro André de Almeida - CLE, 1.º ano 

  João Miguel Pereira Barbosa - CLE, 1.º ano 

 Candidatos suplentes 

  Ana Catarina Soares Dias - CLE, 3.º ano 

  Joana Martins Baptista - CLE, 3.º ano 

Apresentação da candidatura 

Por uma Aprendizagem mais significativa para os alunos 

A lista B, para a eleição dos representantes dos estudantes para o Conselho Pedagógico, vem 

apresentar a sua candidatura e porque é válida e relevante a sua participação paritária neste órgão 

a lista seja eleita. 

AS NOSSAS IDEIAS E OS NOSSOS IDEAIS, 

� Que a comunidade ESEP sinta que é possível desenvolverem todas as suas capacidades 

pessoais e intelectuais para que se tornem Enfermeiros de Excelência; 

� Que a orientação da ESEP prevaleça na base da exigência e rigor dos métodos de ensino, 

autoavaliação, no seu auto e contínuo desenvolvimento; 

� Que as pessoas que são ESEP aceitem a multidisciplinariedade e multiculturalidade estando 

“aberta” a novos ideais, onde existe o respeito, preocupação e cidadania entre todos. 

AS NOSSAS INTENÇÕES E OS NOSSOS OBJETIVOS, 

� Fomentar a participação ativa e responsável através da criação de mecanismos de 

participação dos estudantes mais acessíveis e mais usados pelos estudantes para que possam 

através deles expressar as suas opiniões sobre as deliberações concretas dos órgãos de 

gestão da ESEP, nos quais estão representados, nomeadamente, o Conselho Pedagógico; 

� Que os estudantes conheçam através dos órgãos que estão representados como são eleitos 

os elementos que os representam e, quando forem eleitos quem são esses mesmos 

elementos, isto é, que os estudantes percebam e conheçam os mecanismos através dos quais 

as suas opiniões são ouvidas, pensadas e tidas em conta; 
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� Que os estudantes percebam a sua responsabilidade nas resoluções que são produzidas 

nestes órgãos, enquanto membros votantes, independentemente de participarem 

ativamente na eleição dos seus representantes ou não e independentemente do seu grau de 

participação nas ações promotoras do seu envolvimento ou não; 

� Que os estudantes percebam a importância da sua participação e dos benefícios que advêm 

quando existe um diálogo entre os diferentes atores, isto é, que não sejam tanto reativos em 

relação às deliberações, mas que sejam pró-ativos, que sejam parte do todo deliberativo, 

não só teoricamente, segundo está salvaguardado nos regulamentos, mas na prática; 

� Que os estudantes, perante este conhecimento, tenham consciência de que as suas ideias 

serão tanto mais tidas em conta quanto maior for a sua participação nos mecanismos de 

participação e envolvimento nestes órgãos e que a sua opinião na decisão é tão válida como 

a de todos os outros que dela participam; 

� Negociar com os membros docentes do Conselho Pedagógico segundo os objetivos de todos, 

que serão menos díspares do que geralmente se pensa, para que as decisões sejam 

resolvidas essencialmente por consenso. 

 

Lista C 

 Candidatos efetivos 

  Mariana de Sousa Guedes- CLE, 4.º ano 

  Joana Raquel Nunes Rego- CLE, 4.º ano  

  Sónia Marisa Magalhães Cunha - CLE, 3.º ano 

  Teresa Maria de Campos Aguiar - CLE, 3.º ano 

  Ana Patrícia Carqueja Caravana- CLE, 2.º ano 

  Alexandre Fernandes de Castro - CLE, 2.º ano 

 Candidatos suplentes 

  Bruno Miguel Costa Rodrigues - CLE, 2.º ano 

  Inês Barata Ferreira Silva - CLE, 1.º ano 

Apresentação da candidatura 

“Por um ensino mais justo!” 

 A ESEP é uma escola que prima por “uma enfermagem mais significativa para as pessoas”, 

promovendo um ensino de qualidade que nos prepara para a realidade e as necessidades da nossa 

população. 
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 Enquanto representantes da população estudantil, pretendemos demonstrar auxiliar a ESEP 

na melhoria do seu ensino e da sua prática de forma a prestarmos, num futuro não muito distante 

um cuidado personalizado e de excelência de pessoas para as pessoas. 

 Tendo em conta o elevado número de estudantes da ESEP e de modo a conseguir abranger 

o maior número destes, organizamos a nossa lista de forma a conter elementos dos diversos anos do 

CLE e pertencentes aos diferentes grupos integrantes da escola, estando assim aptos a ouvir um 

maior número de pontos de vista sobre os diversos assuntos que são do interesse da comunidade 

estudantil. 

Como membros integrantes da Escola Superior de Enfermagem do Porto pretendemos: 

� Fazer ouvir a opinião da comunidade estudantil aos restantes elementos da ESEP; 

� Promover uma maior união entre os estudantes da ESEP nos assuntos que são do seu 

interesse; 

� Colocar os interesses maiores dos estudantes à frente dos interesses pessoais; 

� Defender os pontos de vista sobre os diferentes assuntos de forma precisa e concisa; 

� Respeitar os diferentes pontos de vista e trabalhar de forma a atingir um consenso com todas 

as partes nos diversos assuntos que serão debatidos. 

Como mecanismos de ação juntos dos estudantes, intentamos: 

� Agir junto dos estudantes de forma a ouvir as suas opiniões e sugestões; 

� Criação de um e-mail e uma página nas redes sociais de forma a permitir aos estudantes 

partilharem as suas opiniões e sugestões, de forma anónima ou não, bem como, a 

possibilidade de debate dos diversos assuntos; 

� Sensibilizar os estudantes para a existência de diferentes órgãos e quais os objetivos dos 

mesmos, de modo a estes poderem dirigir-se ao órgão que dará resposta ao seu problema; 

� Fazer chegar aos estudantes os resultados das suas opiniões e sugestões de forma a 

promover uma comunidade estudantil mais proactiva e atenta à discussão dos assuntos do 

seu interesse. 
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Lista D 

 Candidatos efetivos 

  Diogo Miguel Silva Peixoto- CLE, 4.º ano 

  Beatriz Raquel Silva Costa- CLE, 4.º ano  

  Pedro Miguel Vicente Tavares - CLE, 3.º ano 

  Lia Isabel Simões Rocha - CLE, 2.º ano 

  André Filipe Costa Martins - CLE, 1.º ano 

  Micaela Cunha Marafona - CLE, 1.º ano 

 Candidatos suplentes 

  Soraia Marina Sousa Cunha- CLE, 2.º ano 

  Ana Carolina Oliveira Messena - CLE, 4.º ano 

Apresentação da candidatura 

Somos um grupo de estudantes com dois elementos do 4º ano, um elemento do 3º ano, dois 

elementos do 2º ano e dois elementos do 1º ano, todos do Curso de Licenciatura em Enfermagem. 

A decisão em criar esta lista surge apoiada nas opiniões que recolhemos junto dos 

estudantes, relativamente à perceção que estes têm sobre a sua voz no Conselho Pedagógico. 

Verificou-se que alguns estudantes não têm conhecimento da existência deste órgão e aqueles que 

o têm referem não saber como fazer chegar aos professores a sua opinião sobre os diversos assuntos 

relacionados com a pedagogia exercida na escola Superior de Enfermagem do Porto. 

Assim temos como objetivos: 

• Desenvolver uma estratégia que permita os estudantes entrarem em contacto connosco em 

tempo oportuno; 

• Reunir com aqueles estudantes que entrarem em contacto connosco, no sentido de 

tomarmos conhecimento de forma pormenorizada das suas propostas, notificações, etc.; 

• Desenvolver nos estudantes abertura para comunicar; 

• Promover vinculação entre os estudantes e o Conselho Pedagógico. 

 

 

Porto e ESEP, 17 de novembro de 2015 

O Presidente  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


