Maria Helena de Agrela Gonçalves Jardim.
Atualmente está em fase de conclusão do Pós-doutoramento em Saúde
Coletiva na Universidade de Fortaleza-Brasil.
Possui o Doutoramento em Desenvolvimento e Intervenção Psicológica
pela Universidade de Extremadura, Badajoz, Espanha, em 2002 e o
Doutoramento em Ciências de Enfermagem, emitido pelo Ministério do
Ensino Superior e da Ciência em 2005.
Possui o Mestrado em Ciências de Enfermagem e em Planificação,
Desenho e Investigação em Serviços Sociais pela Universidade de
Extremadura, Badajoz, Espanha.
Pós-graduação em Educação Intercultural pela Universidade Católica
Portuguesa de Lisboa.
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Pública.
É Professora Coordenadora na Universidade da Madeira - Escola Superior
de Saúde.
Publicou 40 artigos em revistas especializadas e indexadas; 81 trabalhos
publicados em atas de eventos; 8 capítulos de livros e 4 livros
publicados.
Possui 204 itens de produção técnico-pedagógica (relatórios, planos de
ação e planos de estudo de cursos).
Participou em 40 eventos científicos no estrangeiro e 155 em Portugal.
Orientou com sucesso duas teses de doutoramento, presentemente
coorienta duas, orientou dezenas de dissertações de mestrado, além de
ter orientado centenas de trabalhos de conclusão de curso de licenciatura
e monografias de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
nas áreas de Sociologia, Ciências da Saúde e Psicologia.

Recebeu 11 prémios e/ou homenagens.
Entre 2005 e 2016 participou em 4 projetos de investigação internacionais,
sendo que coordenou 3 destes.
Atualmente participa em 10 projetos de investigação, sendo que coordena
5 destes.
Atua nas áreas de Ciências Médicas com ênfase em Ciências da Saúde,
Ciências Sociais - Psicologia e Sociologia.
Nas suas atividades profissionais interagiu com 153 colaboradores em
coautorias de trabalhos científicos.
No seu curriculum De Góis (online) os termos mais frequentes na
contextualização

da

sua

produção

científica

e

tecnológica

são:

Investigação, Úlceras por Pressão (UPP), Enfermagem, Prevenção,
Promoção da Saúde, Envelhecimento, Adolescência, Idosos, Saúde
Mental,

Gerontologia,

Ansiedade,

Depressão,

Risco

Suicidário

Adolescentes/Jovens.

Email: hjardim@uma.pt
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