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INTRODUÇÃO
No atual contexto de acelerada e permanente mudança, tanto a nível do ensino
superior, como ao nível das dinâmicas das próprias organizações e das suas
equipas, as quais se traduzem em frequentes reestruturações internas,
consideramos que as orientações pedagógicas, os métodos de ensino, de
aprendizagem e de avaliação devem ser sempre uma prioridade e alvo da nossa
atenção. Como tal, devem ser criadas task force e outras novas dinâmicas que se
adaptem ao futuro que, sendo incerto e imprevisível, não se compadece com um
presente somente fixado no feedback do passado.
O Conselho Pedagógico da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC) é um órgão de gestão pedagógica que pretende ser dinâmico,
acompanhar as mudanças a que a Escola possa estar sujeita, colaborar na
adequação a essas mudanças, no que disser respeito às suas competências,
mostrar-se atento e procurar compreender todos, e cada um, os intervenientes da
comunidade educativa.
É com uma forte ligação entre os seus membros que procura encontrar sinergias
na indagação de soluções por um propósito educativo que seja lógico, exequível e
unificador.
Estamos no início de um mandato, mas a experiência já nos diz que, para o
sucesso de um processo que se quer criativo e determinante para o
desenvolvimento daqueles para quem e com quem trabalhamos, temos que
considerar o momento, os timings, e definir prioridades que contribuam para
alcançar resultados concretos e relevantes para a comunidade educativa.
Tendo consciência das competências que lhe são inerentes, o Conselho
Pedagógico pretende, com este plano, delinear um conjunto de objetivos e de
atividades concretizáveis no ano letivo 2013/2014 e que surgem na sequência da
identificação de um conjunto de necessidades pedagógicas.
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Assim, o Conselho Pedagógico participa ativamente na construção da realidade
que o circunda, devendo focar-se mais nas experiências do que nas carências,
aceitando e procurando transversalidade e transferibilidade de saberes.
A metodologia adotada prendeu-se com a auscultação de todos os membros do
Conselho e com a identificação de assuntos considerados prementes e sugeridos
em relatórios anteriores.
Pretendemos que este documento transmita clareza na intenção e sentido de
compromisso para com a comunidade educativa. Está estruturado através da
apresentação de metas, de objetivos e atividades, a qual se complementa com
um cronograma de atividades (Apêndice I).
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1 – METAS PEDAGÓGICAS
Para o ano letivo 2013/2014 o Conselho Pedagógico da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra tem três principais metas a atingir:
Promover um trabalho colaborativo de proximidade entre o Conselho
Pedagógico e toda a comunidade educativa;
Contribuir para a otimização de boas práticas pedagógicas através da
revisão e reedição de dois documentos existentes na ESEnfC;
Criar mecanismos que permitam uma maior visibilidade do Conselho
Pedagógico junto da comunidade educativa.

Com este propósito o Conselho Pedagógico define um conjunto de objetivos e
delineia as atividades que pretende colocar em prática para os atingir.

2 – OBJETIVOS E ATIVIDADES

A. Auscultar as preocupações pedagógicas junto de estudantes e docentes,
estimulando um espírito construtivo de debate e reflexão
a) Criação de meios de comunicação on-line entre o Conselho Pedagógico e
a comunidade educativa;
b) Realização de reuniões, no início do ano letivo, com os coordenadores de
curso, de ano, de semestre e com os estudantes delegados de turma, para
promover

as

boas

práticas

pedagógicas

e

o

planeamento

de

procedimentos assertivos face à implementação dos Regulamentos de
Frequência e Avaliação (RFA) que estão em vigor;
c) Realização de reuniões, no final do ano letivo, com os coordenadores de
curso, de ano, de semestre e com os estudantes delegados de turma para
realizar um balanço das práticas pedagógicas e dos processos de
avaliação.
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B. Colaborar ativamente com os diversos órgãos da Escola, serviços, áreas
diferenciadas, docentes, não docentes e estudantes de acordo com as
competências do Conselho Pedagógico
a) Participação ativa dos membros do Conselho Pedagógico em reuniões e
grupos de trabalho;
b) Representação do Conselho Pedagógico em eventos científicos e em
apresentação de cursos ministrados na Escola;
c) Realização de reuniões periódicas com a Coordenação da Secretaria
Científico Pedagógica, dos Serviços Académicos e do Serviço de
Informática para reflectir sobre o funcionamento e melhoria contínua de
resposta dos serviços;
d) Colaboração com o Provedor de Estudante, com a Associação de
Estudantes, com a Comissão de Praxe e com a Tuna de Estudantes de
Enfermagem, em assuntos de índole pedagógico;
e) Colaboração na receção e integração aos novos estudantes do ano letivo
2014/2015, conjuntamente com a Coordenação do 1º ano, a Comissão de
Praxe e a Associação de Estudantes;
f) Conceção de um vídeo promocional da ESEnfC para a integração aos
novos estudantes;
g) Elaboração do guia do estudante para o ano letivo 2014/2015.

C. Contribuir para a otimização de boas práticas na ESEnfC
a) Revisão e reedição das normas de elaboração de trabalhos escritos e das
normas de referenciação e indexação;
b) Revisão da folha de notificação de acidentes em Ensino Clínico;
c) Criação de um manual de procedimentos para uniformização da atuação,
perante a situação de acidente em Ensino Clínico.

D. Promover

a

visibilidade

do

Conselho

Pedagógico

junto

da

comunidade educativa
a) Reformulação do espaço do Conselho Pedagógico na página web da
Escola;
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b) Criação de um espaço de divulgação das atividades do Conselho
Pedagógico e de normas pedagógicas em vigor na Escola, através da
página web e nos diversos monitores dos três pólos da Escola;
c) Criação e divulgação de um vídeo promocional do Conselho Pedagógico;
d) Planificação e divulgação de acontecimentos pedagógicos relevantes (por
ex: Dia do Estudante - 24 de Março) através da afixação de agenda
pedagógica nos meios referidos na alínea b).

Métodos de trabalho/Estratégias
Para o desenvolvimento da atividade da alínea a) do objectivo C deste plano,
pretende, este Conselho, propor a criação de um grupo de trabalho constituído
por: representante do Conselho Pedagógico, representante do Centro de
Documentação e Informação, representante da Unidade de Investigação e
representante do Conselho Técnico Científico.
Para outras actividades propostas, o Conselho Pedagógico,

adotará a

metodologia de trabalho por pequenos grupos, sem descurar o trabalho
colaborativo, de reflexão e debate entre todos os seus membros.

Recursos
Em termos de recursos, o Conselho Pedagógico contará com:
Recursos Humanos - Membros do Conselho Pedagógico; Secretariado do
Conselho Pedagógico e outros participantes da comunidade educativa,
nomeadamente do Gabinete de Projetos, de comunicação e imagem da
Escola.
Recursos Materiais, Didáticos e de espaços – material informático, áudio
visual, documentos e gabinete do Conselho Pedagógico.

Avaliação
Pretende-se realizar avaliações periódicas do trabalho desenvolvido, através das
reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico com a periodicidade de uma por
mês e através da elaboração de um relatório no final do ano letivo.
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NOTA FINAL
Este documento pretende constituir uma projeção do futuro, permitindo configurálo e começar a atuar imediatamente. Está sujeito a alterações e não está isento
de interrogações e de inquietações. No entanto, temos a motivação e a convicção
suficientes para irmos aprimorando este caminho com competência e sentido de
compromisso.
Com este plano de atividades existem fortes probabilidades de promover um
(inter)desenvolvimento pessoal e profissional de todos os atores envolvidos no
processo pedagógico e de se alcançar transversalidade e transferibilidade de
experiências e saberes.
É com consciência, sentido de pertença e com responsabilização que partimos
para as ações. Procuraremos utilizar diversas estratégias e ferramentas para as
desenvolver e assim alcançar os objetivos e as metas a que nos propomos.
Procuraremos ainda manter um ambiente favorável ao trabalho, capaz de criar um
clima aberto e de confiança, quer entre os membros do Conselho Pedagógico,
quer nas interações deste Conselho com a comunidade educativa. Deste modo
acreditamos que, quer o processo, quer os resultados serão benéficos e
proveitosos para toda a comunidade educativa.
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APÊNDICES
APÊNDICE I – Cronograma de Atividades

- Criação de meios de comunicação online entre o Conselho Pedagógico e a
comunidade educativa
- Realização de reuniões, no início do
ano letivo, com os coordenadores de
curso, de ano, de semestre e com os
estudantes delegados de turma
- Realização de reuniões, no final do
ano letivo, com os coordenadores de
curso, de ano, de semestre e com os
estudantes delegados de turma
- Participação ativa dos membros do
Conselho Pedagógico em reuniões e
grupos de trabalho
-

Representação

do

Conselho

Pedagógico em eventos científicos e
em apresentação de cursos ministrados
na Escola
- Realização de reuniões periódicas
com a Coordenação da Secretaria
Científico Pedagógica, dos Serviços
Académicos e do Serviço de Informática
- Colaboração com o Provedor de
Estudante,

com

a

Associação

de

Estudantes, com a Comissão de Praxe
e com a Tuna de Estudantes de
Enfermagem, em assuntos de índole
pedagógico
- Colaboração na receção e integração
aos novos estudantes do ano lectivo
2014/2015

julho

junho

maio

abril

março

fevereiro

janeiro

Atividades

dezembro

novembro

Meses

- Conceção de um vídeo promocional
da ESEnfC
- Elaboração do guia do estudante para
o ano lectivo 2014/2015
- Revisão e reedição das normas de
elaboração de trabalhos escritos e das
normas de referenciação e indexação
- Revisão da folha de notificação de
acidentes em Ensino Clínico
- Criação de manual de procedimentos
para uniformização da atuação perante
a situação de acidente em Ensino
Clínico
- Reformulação do espaço do Conselho
Pedagógico na página web da Escola;
- Criação de um espaço de divulgação
das atividades do Conselho Pedagógico
e de normas pedagógicas
- Criação e divulgação de um vídeo
promocional do Conselho Pedagógico;
-

Planificação

e

divulgação

de

acontecimentos pedagógicos relevantes

