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IV curso TPC: Tabagismo, sua PrevenÃ§Ã£o e CessaÃ§Ã£o ( 4 crÃ©ditos ECTS)
Â press_releaseÂ

A partir de 30 de Novembro de 2011, a Escola Nacional de SaÃºde PÃºblica da Universidade Nova de Lisboa realiza o 4Âº
curso na Ã¡rea da prevenÃ§Ã£o e cessaÃ§Ã£o do tabagismo (4 crÃ©ditos ECTS).
As inscriÃ§Ãµes encontram-se abertas atÃ© ao dia 28 de Novembro.
Â
DestinatÃ¡rios
Destinado aos profissionais de saÃºde este curso estÃ¡ vocacionado para o apoio que estes profissionais podem fornecer
no quadro dos cuidados de saÃºde, com os seguintes objectivos:
Objectivos
n Familiarizar os profissionais de saÃºde para a necessidade de desenvolvimento de estratÃ©gias conducentes a escolhas
saudÃ¡veis nas Ã¡reas da prevenÃ§Ã£o e desabituaÃ§Ã£o tabÃ¡gica;
n Proporcionar referÃªncias teÃ³ricas e capacidades tÃ©cnicas bem como a base de evidÃªncia para uma actuaÃ§Ã£o
promotora da saÃºde;
Â
n Estruturar uma proposta de boas prÃ¡ticas visando a sua disseminaÃ§Ã£o nos cuidados de saÃºde como instrumento de
intervenÃ§Ã£o â€œpeer to peerâ€•,Â no novo contexto legislativo portuguÃªs.
Formato e MÃ©todos
FormaÃ§Ã£o disponÃ-vel em duas opÃ§Ãµes:
i) opÃ§Ã£o A* no formato e-learning & blended learning;
ii) opÃ§Ã£o B* formato presencial: Ã s 4as feiras depois das 14.30h. Cada sessÃ£o corresponde a uma semana de
actividade e estÃ¡ baseada numa interacÃ§Ã£o presencial e/ou Ã distÃ¢ncia

CreditaÃ§Ã£o
4 crÃ©ditos ECTS (European Credit Transfer System), atribuÃ-dos apÃ³s conclusÃ£o dos trÃªs mÃ³dulos com
aproveitamento na avaliaÃ§Ã£o. Na opÃ§Ã£o de frequÃªncia livreÂ (sem avaliaÃ§Ã£o) serÃ¡ fornecido um certificado de
presenÃ§a sem atribuiÃ§Ã£o de crÃ©ditos ECTS.Â
InscriÃ§Ã£o & InformaÃ§Ãµes
Encargos de InscriÃ§Ã£o e FrequÃªncia
PreÃ§o -Â 320 â‚¬ ( 3 mÃ³dulos)
Â
Para mais informaÃ§Ãµes contacte:
ServiÃ§os AcadÃ©micos, Escola Nacional de SaÃºde PÃºblica, Avenida Padre Cruz, P - 1600-560 Lisboa
E-mail:Â academicos @ensp.unl.ptÂ ou tabagismo@ensp.unl.pt
&&&&Â Ficha de InscriÃ§Ã£o Â &&&& Â folheto informativo Â &&&& Â cartaz do curso
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