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Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra

Actividades em “articulação”

Actividades em “articulação”

Dez. 2010 Conselho Pedagógico

Conselho Pedagógico
 Serviço de Apoio aos Novos Graduados - SANG
 Unidades Científico-Pedagógicas

 Serviço de apoio aos novos graduados •Realização de formação para
 Unidades Científico-Pedagógicas
 Áreas funcionais

Áreas funcionais

•Presença mais assídua do
Docente no local de EC

Universidade de Cabo Verde

os

orientadores/tutores

•Melhorar articulação
Escola/Instituição/Serviço
•Bom professor

Universidade de Cabo Verde

Actividades em “articulação”

Actividades em “articulação”
• ….
• ….

 Conselho Pedagógico
Fev. 2011 Serviço de Apoio aos Novos Graduados
 Unidades Científico-Pedagógicas
 Áreas funcionais
Universidade de Cabo Verde

 Conselho Pedagógico
• Contribuir para um
trabalho efectivo
• Relatório de
Empregabilidade
conjunto

 Serviço de apoio aos novos graduados
Jan. 2011 Unidades Científico-Pedagógicas
 Áreas funcionais
Universidade de Cabo Verde

• PE 2009-2013 - Eixo 4

Objectivo Estratégico 1
Acção 1.2.4.
“… auto-avaliação
periódica por área
…científico-pedagógica
…”
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Actividades em “articulação”

Actividades em “articulação”

 Conselho Pedagógico

 Conselho Pedagógico

 Serviço de apoio aos novos graduados

 Serviço de apoio aos novos graduados

 Unidades Científico-Pedagógicas

 Unidades Científico-Pedagógicas

Áreas funcionais:
Universidade de Cabo Verde

Jan. 2011 - Coordenação das
Secretarias Científico- Pedagógicas

Áreas funcionais:

• A construção/organização
das provas
• A disponibilidade de um
funcionário em exclusivo
• Repensar o envio por email
• Garantir a reserva e
confidencialidade

Universidade de Cabo Verde

Nov. 2010 - Coordenação dos
Serviços Académicos

Actividades em “articulação”

• PE 2009-2013 Eixo 4
Objectivo Estratégico 1
Acção 1.2.3. “Produzir um
manual de procedimentos que
devem ser consolidados,
desenvolvidos e melhorados”

Novos questionários

 Conselho Pedagógico

 Docentes - ajustes em função do Plano de actividades da ESEnfC

 Serviço de apoio aos novos graduados

 Não docentes
- assistentes técnicos e técnicos superiores

Unidades Científico-Pedagógicas

- assistentes operacionais

 Áreas funcionais

Universidade de Cabo Verde

• Avaliação dos
Cursos de
Enfermagem

 Docentes (unidades curriculares) - guia das boas práticas para a
coordenação dos cursos
 Opinião dos estudantes sobre a residência

Comparação da opinião dos estudantes acerca das UC, global

Questionários on-line
Apreciação global desta UC
Quantidade de trabalho solicitado
Adequação do método de avaliação
Implicações desta UC na aprendizagem global

Setembro 2009 – proposta para colocação on-line
Novembro 2010 – inicio reuniões - CQA e Engenheiros
Fevereiro 2011 – 1º aplicação – estudantes do 2º ano (EC)

Organização da UC

Criação das
plataformas

Contributo desta UC para desenvolver trabalho em
equipa
Contributo desta UC para desenvolver raciocínio crítico
Contributo desta UC para desenvolver competências
…….
…….

2º semestre todos preenchidos on-line

Adequação dos apoios pedagógicos (visuais, textos, ...)
Interesse suscitado pelos conteúdos
Articulação entre os conteúdos desta e de outras UC
Ligação dos conteúdos abordados aos problemas reais
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Comparação da opinião dos estudantes acerca dos Docentes, global

Comparação da opinião de (mesmos) estudantes acerca de
diferentes docentes 2010-2011

Apreciação global deste docente
2009-2010
2008-2009

Relação prof essor-estudante
Estimulo do estudante à participação
Atitude pedagógica
Grau de exigência
Empenho no desenvolvimento do
raciocínio crítico dos estudantes
Disponibilidade para o esclarecimento de
dúvidas
Capacidade em estimular o interesse
Clareza com que abordou as matérias
Pontualidade do docente
Assiduidade do docente
1
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Comparação da opinião de (diferentes) estudantes
acerca de um docente 2010-2011

Plano de actividades: orientações estratégicas 2010
Indicadores e Metas

2010
n = 1122

“Percentagem de estudantes que classificam o seu
nível de satisfação com o curso elevado ou muito
elevado ≥ 70%.”

65 %*
(3,68)
n = 2603

2009
n = 1046
58 %*
(3,58)

“Percentagem de estudantes que classificam o seu
pelo docente
nível de satisfação com a orientação e
60%* (3,59)
acompanhamento pedagógico em ensino clínico
pelo tutor
elevado ou muito elevado ≥ 80%.”

70%* (3,95)
“Percentagem de estudantes que classificam o seu
nível de satisfação com os serviços
Académicos/Funcionário de Referência elevado ou
muito elevado ≥ 70%.”

n = 1122

59 %*
(3,59)

n = 1953
pelo docente
60%* (3,60)
pelo tutor
76%* (4,00)

n=1046
58 %*
(3,61)

* valores aproximados/arredondados

Comparação da opinião dos estudantes sobre
serviços e sectores da Escola
Opinião dos estudantes sobre serviços e sectores da Escola

2009-2010
2008-2009

Es c ola

Curs o

Ac tiv idades ex tra-c urric ulares
Relação c om o exterior/c omunidade (projec tos ,
c onferênc ias , pres taç ão de s erv iç os,…)

2010

F uncionamento da Rec epç ão

F uncionamento dos Serv iços de Higiene e Limpeza

Actividades extra-curriculares

Func ionamento dos Serv iç os de Refeitório

Func ionamento dos Serv iç os de Cafetaria (Bar)

(3,23)

Atendimento/relação c om a Téc nica de Serv iço Social
Es c olar
F unc ionamento dos Serviç os de Acç ão Soc ial Es c olar

Atendimento/relaç ão com a Médic a

Funcionamento dos Serviços de Refeitório

(2,65)

Facilidade no acesso a equipamento e meios informáticos

(3,33)

Atendimento/relaç ão c om a Enfermeira

Func ionamento dos Serv iç os de Saúde Es c olar

F unc ionamento dos Serv iços de Recurs os Audiov is uais

F unc ionamento dos Serv iços de Apoio e Vigilância

F unc ionamento dos Serviç os de Informátic a

Facilidade no acesso e utilização da plataforma informática

Quantidade e qualidade dos meios bibliográficos

Aces s ibilidade a doc umentaç ão neces s ária
F unc ionamento dos Serviç os de Documentaç ão e

Funcionamento do GRNInternacionais

Informaç ão
F unc ionamento dos Serv iços de Reprografia

NE

F uncionamento do Cons elho Pedagógico
Func ionamento do Conselho para a Q ualidade e
Av aliaç ão

Funcionamento do Gabinete de Empreendedorismo

F unc ionamento do Sec retariado do Conselho Direc tiv o

NE

Atendimento/relaç ão c om o "F unc ionário de referênc ia"
Adequaç ão dos espaç os lec tiv os (salas de aula,
laboratórios …) ao número de estudantes

NE

F ac ilidade no aces s o a equipamento e meios audiov is uais

F ac ilidade de aces s o a equipamento e meios informátic os

F ac ilidade no aces s o a equipamento e meios laboratoriais
Condiç ões ambientais das salas de aula (iluminaç ão,
temperatura, v entilaç ão, ac ústic a)
Dis ponibilidade de loc ais de trabalho na Es c ola
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Plano de actividades: orientações estratégicas 2010

Plano de actividades: orientações estratégicas 2010

Indicadores e Metas

Indicadores e Metas

2010
“Percentagem de docentes que classificam o seu nível de
satisfação elevado ou muito elevado com os Serviços de
Documentação ≥ 70%.”

“Satisfação dos docentes com as actividades
desenvolvidas sobre a adequação das metodologias de
Bolonha ≥ 80%.”

“Número de docentes a frequentar cada actividade das
metodologias de Bolonha ≥ 50%.”

2010

2009
58%*
(3,57)

45%*
(3,97)

Elevado+
muito elevado
10%*

N.E

24 docentes

N.E

“Percentagem de docentes que considera que tiveram
boas condições para a realização do seu processo de
formação contínua ≥ 80%”

Elevado+
muito elevado
50%*
(3,57)

2009

N.E

---------------Condições para a realização do seu trabalho na componente
investigação
Elevado+
muito elevado
<20%*
(2,97)

* valores aproximados/arredondados

N.E

* valores aproximados/arredondados

Plano de actividades: orientações estratégicas 2010

Indicadores

Indicadores e Metas

2010

2009

2010
Docentes
80% (4,00)
“Percentagem de docentes e não docentes que considera Não-docentes
o seu nível de satisfação elevado ou muito elevado com
- TS/AS
55% (3,55)
os Serviços de Recursos Humanos ≥ 90%.”
- AO
50% (3,67)

“Número de participantes que consideram as actividades
realizadas no âmbito da comemoração de dias nacionais
e internacionais relacionados com a saúde e educação,
boa ou muito boa ≥ 80%.”

Docentes
73% (4,00)
Não-docentes
NE

“…funcionamento do CQA …
docentes”

….. não docentes …

Docentes
<40% (3,30)
Não-docentes
- TS/AS
30% (3,00)
- AO
<40%(3,50)

(3,93)

2009
(3,74)

- TS/AS
(3,64)
- AO
(3,33)

(3,14)

(3,40)

(3,32)

N.E

….. estudantes …..

* valores aproximados/arredondados

Comparação da opinião dos docentes

Opinião dos não-docentes sobre serviços e sectores da Escola - AO

Funcionamento dos Serviços de Higiene e Limpeza
2009-2010

 Funcionamento dos Serviços de Ref eitório

2008-2009

Funcionamento dos Serviços de Caf etaria (Bar)
Funcionamento dos Serviços de apoio
Funcionamento dos Serviços de Inf ormática
Funcionamento dos Serviços de Documentação e …
Funcionamento do Gabinete de Relações Nacionais e …
Funcionamento do Conselho para a Qualidade e Avaliação

 Funcionamento do Conselho Pedagógico


Funcionamento do Conselho Técnico-Científ ico
Funcionamento da Presidência

Funcionamento da Secretaria Científ ico-Pedagógica
Funcionamento do Secretariado dos Conselhos Científ ico …
Funcionamento do Secretariado da Direcção

 Funcionamento do Serviço de Recursos Humanos
Reconhecimento do seu valor prof issional
Condições f ísicas em que trabalha (luz, temperatura, …
Organização e estruturação do trabalho
Apoio institucional ao seu trabalho
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Opinião dos não-docentes sobre serviços e sectores da Escola – AT e TS

Muito obrigado
Pela Vossa presença e pela Vossa atenção
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