ACTA N.º 6 /2011
------- Aos onze dias do mês de Abril de dois mil e onze, pelas dez horas, no Pólo A,
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho
para a Qualidade e Avaliação. -------------------------------------------------------------------------------- Convocados todos os membros deste Conselho e estiveram presentes: Corpo
Docente – Marília Neves, Maria Clara Ventura; Manuela Frederico-Ferreira; Almerindo
Afonso. Corpo não-docente: Natércia Cunha Corpo discente: Daniela Santos, Joana
Silva. Ausente: Corpo Docente: Cândida Loureiro-------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHO --------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura da acta anterior---------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Estudo da empregabilidade -------------------------------------------------------------Ponto Três: Envio de trabalhos para congressos/artigos ----------------------------------------Ponto Quatro: Realização do “Encontro da Qualidade” ------------------------------------------Ponto Cinco: Questionários on-line -------------------------------------------------------------------Ponto Seis: Avaliação (auto) das unidades funcionais e UCP’s-------------------------------Ponto sete: Outros --------------------------------------------------------------------------------------Resumo dos diferentes pontos:---------------------------------------------------------------------- Estudo da empregabilidade.: Solicitação da Srª Presidente da ESEnfC em
18/03/2011, relativamente a Informação sobre o emprego dos Diplomados pelos
Institutos Politécnicos, Sistematização de procedimentos de recolha e divulgação de
informação sobre o emprego dos diplomados em todos os ciclos de estudos, bem
como os seus percursos profissionais. Elaborámos e enviamos um documento
descritivo “---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Realização do “Encontro da Qualidade” em 11 De Novembro pp. Preparamos
proposta de programa para enviar à Srª Presidente da Escola. ------------------------------------- Questionários on-line. Tem havido várias reuniões com os engenheiros, tem
existido algumas dificuldades na sua elaboração, colocação na plataforma e no
trabalho de transferência dos dados para apresentação. Tem havido muitas
solicitações de coordenadores de disciplina e de ano a requerem dados
individualizados o que se torna difícil e ou mesmo impossível de fazer. --------------------------- Avaliação (auto) das unidades funcionais e UCP’s . Foi iniciado este processo e
foi apresentada comunicação interna à Srª Presidente da Escola acerca de
dificuldades sentidas para a autoavaliação das UCPs, nomeadamente acerca da
“pertença” de algumas unidades curriculares .------------------------------------------------------------ Importância de completar o estudo da empregabilidade com entrevistas a recém
- licenciados. Vivencias da entrada no mercado de trabalho, factores facilitadores e
dificultadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi solicitado ao CQA, Srª Presidente da Escola, uma comparação estatística de
dados de resultados do Ensino Clínico dos diferentes anos lectivos do Curso de
Licenciatura: Fundamentos (2º ano); Cuidados primários/ Diferenciados (3º ano);
Opção (4 ano). Dos três anos e dos diferentes anos entre si. Os dados foram
produzidos e enviados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

