ATA Nº 4/2013
------- Aos dezasseis dias do mês de abril de dois mil e treze, pelas catorze 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; Cândida Loureiro; Clara Ventura; a representante do
Corpo Não Docente – Dr.ª Natércia Cunha.------------------------------------------------------------------------------------ ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Validação de um instrumento de recolha de dados de ‘ensino clínico’.------------------------ Ponto Três: Construção de um instrumento de recolha de dados da ‘componente relacional’. --------- Ponto Quatro: Revisão do questionário de final do curso.--------------------------------------------------------- Ponto Cinco: “produção de artigos/livro” cf. decidido. ------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Auditorias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Sete: Apresentação pública de dados dia 8 de maio.------------------------------------------------------- Ponto Oito: Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à validação de um instrumento de recolha de dados de ‘ensino clínico’,
analisou-se o ‘Questionário de orientadores de enfermagem clínica’ (NCFQ) e agendou-se reunião
para a sua conclusão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Construção de um instrumento de recolha de dados da ‘componente relacional’, - discutiu-se o
interesse desta recolha de dados junto dos estudantes, na componente de seminário, e decidiu-se
pela adaptação do questionário de opinião dos estudantes acerca das unidades curriculares.------------------ Em relação à revisão do questionário de ‘final do curso’, referiu-se a necessidade de o aplicar,
mais ou menos, de 20 a 30 de junho.-------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a “produção de artigos/livro”, fez-se o seu ponto de situação. ------------------------------------------ No que respeita às auditorias, nomeadamente a um curso, referiu-se que para a sua realização
é necessário analisar qual a informação/material a recolher, tendo por base os documentos/guiões
da A3ES. Ficando já agendada datas para trabalhar esse processo. ----------------------------------------------------- Sobre a apresentação pública de dados, referiu-se alguns pontos importantes para esta
apresentação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No âmbito da auscultação da opinião dos enfermeiros chefes, informou-se que foi referido o
interesse em ter acesso aos resultados da aplicação dos questionários dos ensinos clínicos. Assim,
decidiu-se quais os itens a transmitir quando solicitados. -----------------------------------------------------------
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