Resumo da ATA Nº 3/2013
------- Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e treze, pelas dez horas e dez minutos, no
Polo A da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho para a
Qualidade e Avaliação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados os membros deste Conselho. Estiveram presentes na reunião: as
Representantes do Corpo Docente – Professoras Manuela Frederico-Ferreira; Ana Paula
Camarneiro; Clara Ventura; a representante do Corpo Não Docente – Dr.ª Natércia Cunha.
Estiveram ausentes: o Perito em Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso, por
compromissos profissionais previamente agendados; a representante do Corpo Docente –
Professora Cândida Loureiro, por se encontrar em missão de ensino e os representes do Corpo
Discente – Davide Cruz e Osvaldo Tavares, tendo sido convocados por email e ao qual não
responderam.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Recolha de dados de satisfação junto dos estudantes de póslicenciatura/mestrado e respetivo tratamento.------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Recolha de dados junto dos recém-graduados e entidades empregadoras. ------------------ Ponto Quatro: “produção de artigos/livro” cf. decidido.----------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Auditorias já realizadas e a realizar. ------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Estudo do “impacto” da integração dos estudantes. ------------------------------------------------ Ponto Sete: Ajustes propostos aos modelos de relatórios dos questionários online.----------------------- Ponto Oito: Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente

à

recolha

de

dados

de

satisfação

dos

estudantes

de

pós-

licenciatura/mestrado. Decidiu-se pela elaboração de relatório contendo os dados relativos ao 1º
semestre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à recolha de dados junto dos recém-graduados e entidades empregadoras, referiu-se
a dificuldade em rececionar respostas aos questionários. A professora Manuela mencionou a
importância de p. ex. pensar em trazer as entidades empregadoras à Escola com o intuito de as
auscultar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Está-se a concluir o estudo do “impacto” da integração dos estudantes. ------------------------------------- Sobre os ajustes propostos aos modelos de relatórios dos questionários online, as
Professoras Manuela e Cândida estiveram reunidas com elementos da informática e Professor
Fernando Henriques ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Professora Manuela informou que a proposta do CQA de avaliação externa voluntária foi
aprovada pela Senhora Presidente da Escola.--------------------------------------------------------------------------------- Aprovou-se e agendou-se esta apresentação de dados do CQA para o dia 8 de maio, pelas
14h30, no Auditório do polo A. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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