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Prefácio

O Plano Estratégico em vigor na Universidade Nova de Lisboa preconiza o reforço das relações entre universidades mediante o desenvolvimento de projetos de investigação e ensino. Considera-se de interesse
mútuo elaborar projetos de Investigação e Desenvolvimento/Pesquisa
e Desenvolvimento (I&D/P&D) que respondam a objetivos comuns,
impliquem papel relevante de cooperação entre as entidades signatárias
na resposta aos desafios que a crescente importância da investigação
e desenvolvimento colocam a todos os interessados. Para isso, torna-se necessário ampliar ao máximo as potencialidades da cooperação,
em um espírito franco e aberto, com a intenção de conseguir o maior
número possível de vantagens mútuas.
A criação do Curso Internacional em Qualidade e Segurança do
Paciente é o resultado de uma parceria existente entre a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, do
Brasil. Das linhas de cooperação definidas entre as duas instituições na
área da Qualidade e Segurança do Doente resultou, além de outros,
a organização conjunta, em 2012, do Curso Introdutório à Investigação em Segurança do Paciente, sob a égide da Organização Mundial de
Saúde. A solução para ultrapassar a distância que separa os dois países
valeu-se do recurso das chamadas “novas tecnologias”: a criação de
um sistema de ensino híbrido está concretizada de forma a assegurar
a qualidade e o nível científico do curso. Sua organização curricular
responde às necessidades efetivas dos profissionais portugueses, brasileiros e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Palops):
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais das tecnologias da
saúde e outros profissionais interessados na atualização e renovação
de conhecimentos dispõem, a partir de agora, de um curso estruturado
pelos melhores especialistas de Portugal e do Brasil e organizado de
forma a adaptar-se às disponibilidades individuais.
O Curso Internacional em Qualidade e Segurança do Paciente é uma iniciativa que se saúda não só pela capacidade de responder à real necessidade
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de formação dos profissionais da saúde dos diferentes países da lusofonia,
como também por se apoiar nas novas traves mestras que conformam
os alicerces do futuro: ensino presencial, a distância e misto. As diversas
modalidades da formação ao longo da vida são uma realidade cada vez
mais relevante, e a Universidade Nova de Lisboa tem orgulho nessa parceria que, certamente, irá reforçar a formação contínua de profissionais
da saúde em Portugal, no Brasil e em toda a lusofonia interessada em frequentar cursos de elevado valor científico e prático, produzidos em língua
portuguesa.
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