ATA Nº 4/2014
------- Aos vinte e cinco dias do mês de março 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião os seguintes elementos: as representantes do Corpo Docente –
professoras Manuela Frederico-Ferreira; Ana Paula Camarneiro; Cândida Loureiro.---------------------------Apesar do número reduzido de membros realizou-se a reunião pela necessidade de dar continuidade
aos trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ORDEM DE TRABALHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior -------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Balanço da apresentação pública de resultados-----------------------------------------------------------Ponto Três: Questionários das UC e dos docentes - revisão -----------------------------------------------------------Ponto Quatro: Relatório final da CAE ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco: Produção dos artigos - validação da escala ---------------------------------------------------------------Ponto Seis: Outros ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos---------------------------------------------------------------------------------------Balanço da apresentação pública de resultados. Fazemos um balanço positivo. Estiveram presentes
cerca de 50 participantes. Houve participação no debate e reconhecimento do trabalho do CQA. ---------------- Questionários das UC e dos docentes - revisão. No sentido de dar continuidade ao trabalho do
CQA propomos a revisão do questionário das UC no sentido de considerar a proposta da Comissão de
Politica da Qualidade, de inclusão de questões relativas à participação do estudante no processo de
aprendizagem e comportamento da turma. Vimos também a proposta de experiencia do não bloqueio
da página académica (ver email de 13 de Março enviado aos engenheiros). Esta experiencia do não
bloqueio, requer que os estudantes sejam devidamente informados e para isso decidimos enviar email e
ir às turmas informar. Ambas as alterações, consideramos que devem ser testadas nas UC (T, TP e PL) 4º
semestre. A proposta de alteração vai ser apresentada aos engenheiros ------------------------------------------------- Relatório final da CAE. Fizemos uma leitura mas não consideramos as opiniões de análise pois
nesta fase o CQA não deve deliberar -------------------------------------------------------------------------------- Para Congresso de Investigação em Enfermagem eixoA6 - Organização e Gestão de Serviços de
Saúde e de Instituições de Ensino, vamos propor um Simpósio em sessão paralela-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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