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INTRODUÇÃO
O TransCoCon é um projeto internacional, financiado pela Comissão Europeia, Programa ERASMUS+,
(contrato nº: 2017-1-UK01-KA203-36612), coordenado pela University of Nottingham (UK), tendo como
entidades parceiras a Escola Superior de Enfermagem do Porto (PT); Hogeschool Gent (BE);
Fachhochschule Bielefeld (DE); St. Angela's College (IE).
Pretende-se o desenvolvimento de materiais de e-learning reutilizáveis (RLO), sustentáveis e inovadores,
que apoiem a aprendizagem de competências transculturais, necessárias no cuidar em enfermagem. Os
RLOs permitem uma aprendizagem interativa e lúdica, combinada com orientação aos utilizadores.

OBJETIVOS
Desenvolver, testar e implementar materiais de aprendizagem, multimédia, reutilizáveis
e sustentáveis (RLO), baseados em cenários, simulados, que promovam valores
profissionais em situações de enfermagem transcultural (tipicamente aqueles que
exigem competências identificados pela diretiva EU / 55/2013 da EC / 36/2005).

METODOLOGIA
No decurso do projeto, serão realizadas sete reuniões entre todos os parceiros com o objetivo de
desenvolver os RLO.
O desenho e o desenvolvimento de cada RLO serão resultado de uma colaboração entre os vários
parceiros. Para a produção de cada RLO será compilada bibliografia relevante sobre a temática e
produzido um vídeo.
Serão organizados dois cursos (30 participantes cada), implementados sob o formato de escolas de
verão, com recurso a blended learning.
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RESULTADOS
No decurso do projeto desenvolvolver-se-ão materiais de apoio (5 RLOs), explorando valores culturais,
profissionais e as competências práticas necessárias nos cuidados de enfermagem transcultural.
O conjunto final de RLOs será disponibilizado, open access, no site da Universidade de Nottingham,
podendo ser usado como apoio na formação inicial em enfermagem, promovendo oportunidades para
desenvolver o ensino/aprendizagem, no primeiro ciclo, no contexto de Bolonha, e como aprendizagem ao
longo da vida.
Pretende-se que apoiem a empregabilidade transnacional, implementando objetivos chave do programa
Europa 2020, constituindo-se meios facilitadores para a preparação da mobilidade de estudantes,
professores de enfermagem e enfermeiros.
Desenvolver-se-á um website.

Contactos: Margarida Reis Santos, mrs@esenf.pt

CONCLUSÕES
O projeto iniciou-se em setembro de 2017 e concluir-se-á em agosto de 2020.
A diversidade de conhecimentos e experiências, resultante da multiculturalidade dos
próprios parceiros envolvidos, constituirá uma base de trabalho importante e
enriquecedora para a construção dos materiais que se pretendem produzir, de modo a
poderem satisfazer o público alvo, igualmente heterogéneo e diferenciado nas suas
necessidades.
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