ATA N.º 7/2012
------- Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e doze pelas quinze horas, no
Gabinete da Qualidade, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu
ordinariamente o Conselho para a Qualidade e Avaliação.-------------------------------------Foram convocados todos os membros deste Conselho e estiveram presentes: Corpo
Docente – Paula Cordeiro; Cândida Loureiro; Maria Clara Ventura; Manuela FredericoFerreira; Almerindo Afonso. Corpo não-docente: Natércia Cunha ---------------------------Ausente: Corpo discente --------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHO --------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura da ata anterior---------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Elaboração do Relatório de autoavaliação 2012----------------------------------Ponto Três: Metodologia da recolha de dados para o próximo ano letivo-------------------Ponto Quatro: Elaboração de um documento/exposição sobre o trabalho do CQA
e problemas que vem surgindo, cf. discutido na reunião de 28 de junho---------------------------Ponto Cinco: Produção de artigo(s)/livro, a trabalhar em setembro pp, cf.
aprovado na reunião de abril pp-------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis: Outros----------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:--------------------------------------------------------------------Relatório de autoavaliação 2012. Foram enviados questionários para os docentes
contratados. Enviados 61 e responderam 19, apesar de se ter solicitado o
preenchimento mais de uma vez e alargado o prazo. Foram enviados questionários
para os estudantes dos Cursos de Língua Estrangeira, responderam poucos alunos.
Também foram enviados para os projetos Laço branco e Poliempreende, dos outros
projetos não temos conhecimento dos alunos que fazem parte.-------------------------------Cursos de Curta Duração. Os dados estão tratados e entregues ao responsável. -------Dos questionários relativos à residência o trabalho está feito.---------------------------------A estruturação do relatório será desenvolvida a partir de setembro.-------------------------Para a experiência de mobilidade foi feito esboço de questionário para análise pelo
GRNI. O questionário foi acompanhado de comunicação interna para o Gabinete,
solicitando resposta até 30 de julho. ------------------------------------------------------------------------Metodologia da recolha de dados para o próximo ano letivo. Continuamos com
problemas com os questionários, nos cursos pós-licenciaturas e mestrado, poucos
alunos respondem. Por esse motivo será melhor, no próximo ano letivo, passar os
questionários em formato de papel, nas pós-licenciaturas e talvez incluir algumas
entrevistas.--------------------------------------------------------------------------------------------------Foi pedido aos engenheiros para salvaguardar alguns enganos na Licenciatura, se
possível, os questionários não serem automáticos por turma mas por aluno. --------------------Elaboração de um documento/exposição sobre o trabalho do CQA e problemas
que vem surgindo (cf. discutido na reunião de 28 de junho). Será efetuado documento
onde se faz uma síntese de assuntos de outras comunicações internas que não
obtiveram resposta e desenvolver o documento com os diferentes assuntos de forma
objetiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Produção de artigo(s)/livro, a trabalhar em setembro. Fazer por capítulos com
um responsável: Empregabilidade (Cândida); Bom professor (Paula, Clara)
Participação dos estudantes na avaliação (Manuela); dados dos docentes (Prof.
Almerindo);…será aferido na próxima reunião--------------------------------------------------------------Outros. Foi feito o estudo da empregabilidade, os recém–licenciados foram
todos contactados. Ao fim de um ano de curso 66,99% estão a trabalhar.-----------------Foi sugerido pelo Prof. Almerindo que podíamos fazer reuniões parcelares, por
sectores, para as pessoas se pronunciarem e clarificar o processo de avaliação.---------

