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IntroduçãoIntrodução

Projeto internacional, financiado pela Comissão Europeia, 
Programa ERASMUS+, (contrato nº: 2017-1-UK01-KA203-
36612), coordenado pela University of Nottingham (UK)



Parceiros

Universidade
Nottingham, UK

St. Angela’s College, 
Sligo, Irland

Fachhochschule
Bielefeld, Germany

Hogeschool
Gent, Ghent, 

Belgium

• ESEP:

• Margarida Reis Santos, Cândida Koch, Ana 
Paula Prata

• University of Nottingham:

• Mary Brown, Carol Hall, 

Stathis Konstantinidis, Mike Taylor

• Fachhochschule Bielefeld:

• Inge Bergmann-Tyacke, 

Annette Nauerth, Katja Makowsky, Simone 
Neitzel

• Ghent University:

• Mark Dhaeze, Maarten Michiels, 

Leen Van Landschoot

• St. Angela's College, Sligo:

• Edel McSharry, Denise Healy, 

Siobhan Healy McGowan, Michele Glaken

Parceiros



• Desenvolver, testar e implementar 
materiais de aprendizagem, 
multimédia, reutilizáveis e 
sustentáveis (RLO), baseados em 
cenários, simulados, que 
promovam valores profissionais e a 
enfermagem transcultural. 

Fonte: TransCoCon workshop II, Health E-learning and Media - Helm

Objetivos



• 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

Método



• Construção de um roteiro

• Desenvolvimento de um storyboard

• Validação do conteúdo e do storyboard por peer reviewers  

• Desenvolvimento de material de mídia - vídeo 

• Desenvolvimento do RLO

• Avaliação do RLO pelo grupo alvo

• Disseminação

Método



• Desenvolvimento de 5 RLOs

• Disseminação em OPEN ACCESS, no site da Universidade de 
Nottingham

• Desenvolvimento de website

• Material de apoio à formação inicial em enfermagem

• Facilitar a preparação da mobilidade de estudantes, 
professores de enfermagem e enfermeiros

Resultados



• Portugal: A comunicação na admissão ao hospital

• Inglaterra: Who are you looking After/ Who’s looking after 
me

• Irlanda: Early Warning Score & analysing a chief compliant

• Alemanha: Cultural Competence in Mixed Teams in Nursing

• Bélgica: Family systems

RLO’s



• Data de execução: setembro de 2017 a 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 
pretende produzir, de modo a poderem satisfazer o público 
alvo, igualmente heterogéneo e diferenciado nas suas 
necessidades

Conclusão


