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Relatório

Bolsas de Integração na Investigação (BII) 
na UICISA-E 

Sandra Maria Pereira dos Santos*

A Unidade de Investigação em Ciências da Saúde – 
Enfermagem (UICISA-E) [HESC - Centro Coimbra 
-742], promoveu em fevereiro de 2011 um concurso 
para a atribuição de cinco Bolsas de Integração na 
Investigação (BII), apoiadas pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra. 
Na fase de recrutamento foram recebidas catorze 
candidaturas, das quais foram selecionadas cinco, 
pelo Júri - composto por três professores doutorados 
e investigadores da UICISA-E, tendo em conta o 
mérito do candidato e o seu desempenho escolar, 
com base nos seguintes critérios: média académica 
igual ou superior a 14 valores, avaliação curricular e 
entrevista. As cinco bolsas tiveram início em fevereiro 
de 2011 e término em fevereiro de 2012.
Segundo a definição da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, esta é uma tipologia de bolsa dirigida 
especificamente a estudantes do ensino superior nos 
anos iniciais de formação e com bom desempenho 
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escolar, inscritos em instituições nacionais do ensino 
superior. O objetivo destas bolsas prende-se com 
estimular o início de atividades científicas e com o 
desenvolvimento do sentido crítico, da criatividade 
e da autonomia dos estudantes do ensino superior 
através da prática da investigação, da aprendizagem 
dos seus métodos e da participação na vida de 
instituições de investigação, devendo os bolseiros ser 
integrados em equipas de projetos de investigação 
e ter um doutorado da instituição de acolhimento 
como orientador.
Desta forma, cada bolseiro contou com a orientação 
de um doutorado da instituição de acolhimento 
(professores da ESEnfC, investigadores integrados da 
UICISA-E e coordenadores das linhas de investigação 
da unidade), de modo a que as atividades a desenvolver 
se enquadrassem nos projetos de investigação em 
desenvolvimento, conforme a seguinte distribuição:

Bolseiras / Alunas ESEnfC Orientadores / Professores Doutorados ESEnfC Linha de Investigação da UICISA-E
Mariana Carvalho
Inês Sá e Castro
Maria João Portugal

Manuel Rodrigues Formação de Profissionais de Educação e 
Educação para a Saúde

Ana Rita Reis Aida Mendes Bem-estar, Saúde e Doença
Sara Curado Simões Manuela Frederico Sistemas e Organizações de Saúde

As atividades desenvolvidas no decurso das BII 
incidiram na compilação e tratamento de dados 
relacionados com atividades desenvolvidas pela 
UICISA-E, no geral, e nos projetos inscritos nas linhas 
de investigação da Unidade, em particular.

Cada um dos bolseiros admitidos elaborou, e validou 
com o seu orientador, um plano de trabalho que no 
final da bolsa deu origem a um relatório final validado 
pelo orientador e a apresentado em sessão pública na 
UICISA-E, no passado dia 28 de fevereiro, na presença 
dos respetivos orientadores e colegas. 
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Sessão pública de apresentação dos relatórios finais das Bolsas BII, na Unidade de Investigação.

À semelhança das anteriores Bolsas BII, também nas 
BII ESEnfC-UICISA-E 2011/2012 o saldo foi positivo, 
quer em relação às expectativas dos bolseiros, 
como dos orientadores. A opinião comum aos 
bolseiros é que esta experiência contribuiu para o 
seu desenvolvimento pessoal e curricular enquanto 
estudantes e futuros profissionais, já que tiveram 
oportunidade de desenvolver atividades de iniciação 
à investigação diretamente com os responsáveis dos 
projetos. Os orientadores, por sua vez, enfatizam o 

caráter de aprendizagem desta tipologia de bolsa e, 
sobretudo, o empenho demonstrado pelos bolseiros 
no decorrer das atividades.
A Unidade de Investigação prevê, no decorrer de 
2012, a abertura de novos concursos para bolsas (de 
várias tipologias), pelo que alertamos a comunidade 
escolar interessada para a consulta regular da página 
da Unidade de Investigação, dado que os concursos 
são também aí divulgados http://www.esenfc.pt/ui/ .

 


