ATA Nº 3/2014
------- Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, pelas catorze horas, no Polo C da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho para a Qualidade e
Avaliação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados e estiveram presentes na reunião os seguintes elementos: as representantes
do Corpo Docente – Professoras Manuela Frederico-Ferreira; Ana Paula Camarneiro; Cândida Loureiro;
Maria Clara Ventura; a representante do Corpo Não Docente – Natércia Cunha, a represente do Corpo
Discente – Rita Pinto. Esteve ausente: o Perito em Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso,
tendo sido dispensado face aos assuntos agendados. -------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. ------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Apresentação pública de dados em março. --------------------------------------------------------------- Ponto Três: Análise e decisão de aspetos relacionados com os questionários e plataforma continuação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos ------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentação pública de resultados – relativamente a este assunto a Sra. Professora Manuela
informou que a Sra. Presidente não se encontra disponível no dia 10 de março pelo que se decidiu pelo
dia 11 de março. Será pedido ao Secretariado da Presidência a divulgação do convite, acompanhado do
cartaz, a toda a comunidade escolar (docentes, não docentes e estudantes). ------------------------------------------- Análise e decisão de aspetos relacionados com os questionários e plataforma - continuação.
Procedeu-se à identificação das questões que se cruzam entre os questionários de opinião dos
estudantes por unidade curricular e o do docente – Unidade Curricular. Será solicitado aos serviços de
informática para o disponibilizarem aos docentes, via pasta académica. Mantemos o princípio de não
fazer tratamento de dados e consequentemente relatórios cujo número de respostas seja inferior a 4
respostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisámos o facto de haver estudantes cuja posição de resposta é a mesma em todos os itens, p. ex.
muito baixo ou muito elevado em todos os itens, mas não excluir quaisquer questionários pois a escala
prevê essas possibilidades de resposta --------------------------------------------------------------------------------------------- Foi decidido fazer-se uma síntese enumerativa das atividades planeadas pelo CQA e não
realizadas até à data e respetivo motivo, que pode ser ou não inerente ao CQA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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