ATA N.º /2012
------- Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e doze, pelas catorze 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: Clara
Ventura; Manuela Frederico-Ferreira; Cândida Loureiro; Natércia Cunha -------------------------ORDEM DE TRABALHO -------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura da ata anterior. ---------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Estudantes do CQA. ----------------------------------------------------------------------Ponto Três: Avaliação da satisfação em vários indicadores (p. ex. enfermeiros
dos PALOP, experiência de mobilidade, enfermeiros contratados, …). ----------------------------Ponto Quatro: Definição de metodologia de elaboração do relatório de
autoavaliação - dados do 1º semestre. ----------------------------------------------------------------------Ponto Cinco: Outros. --------------------------------------------------------------------------------------Resumo dos diferentes pontos: --------------------------------------------------------------------- Estudantes do CQA. A presidente do CQA propôsque se faça nova exposição
sobre o assunto, dado não haver reposta à CI enviada em setembro de 2011 e
estarmos a terminar o ano letivo. A nossa preocupação centra-se no facto de estar a
infringir o estatutariamente definido para a composição deste conselho. ----------------------- Avaliação da satisfação em vários indicadores (p. ex. …enfermeiros dos PALOP,
experiência de mobilidade, enfermeiros contratados, …). Na reunião anterior tinha sido
definida a responsabilidade para cada elemento do CQA para a recolha de informação
sobre aspetos da internacionalização de estudantes, dos estudantes a frequentar
cursos de língua estrangeira e projetos extracurriculares.
Foi construído um questionário destinado a avaliar a participação nesses projetos e
outro para os cursos de língua estrangeira. Quanto aos projetos extracurricularesa
prof. Manuela informou que identificou os estudantes e que enviou o questionário por
email em 08/06/2012 (para 40 estudantes do projeto laço branco e para 54 estudantes
do projeto poliempreende). Vamos avançar com os questionários para os estudantes
que frequentam o curso de Inglês e em projetos mobilidade .----------------------------------------- Definição de metodologia de elaboração do relatório de autoavaliação - dados do
1º semestre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Outros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Deteção de problemas nos questionários on-line e envio de email ao prof.
Fernando Henriques --------------------------------------------------.-------------------------------------- 2. Estudo da empregabilidade. Foi dado conhecimento acerca da recolha de
informação sobre a situação de emprego dos licenciados em 2011. ---------------------------- 3. A presidente solicitou a todos os elementos do CQA para refletirem o que
poderemos fazer e como fazer no próximo ano letivo. ----------------------------------------------

