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MISSÃO: Promover e garantir a qualidade e avaliação da ESEnfC e dos cursos

DIVULGAÇÕES

ESTUDOS REALIZADOS
PELO CQA
Atividades Extracurriculares
dos Estudantes do CLE
Estudo realizado em março de 2019

NOTíCIAS
Tomada de posse dos membros do CQA
Tomaram posse, no dia 8 de
janeiro de 2019, os membros
do CQA da ESEnfC, órgão que
continua a ser coordenado pela
Professora Doutora Manuela
Frederico, sendo os restantes
elementos novos na função.
No dia 1 de abril, tomou posse como perita
em avaliação a Professora Doutora Patrícia
Moura e Sá.

Ficha de Análise de Dados e
Propostas de Melhoria
Um SIGQ requer um fluxo articulado de informação e níveis sucessivos de análise.
Os Planos de Melhoria são resultado dessa
articulação e sucessão têm como primeiro
momento a recolha de opinião.
Para que o fluxo de informação seja eficaz, o
CQA criou a Ficha de Análise de Dados e Propostas de Melhoria.

Os estudantes expressaram que desenvolvem atividades extracurriculares porque:
“...a vida, tem sido um contínuo processo de aprendizagem,
mudança e crescimento.”
“...é importante ter novas experiências que desafiem o modo
como penso sobre mim e sobre o mundo”.
Estes itens pontuaram respetivamente 6,31 e 6,27 numa escala de concordância de 1 (nada verdadeiro) a 7 (totalmente
verdadeiro).
Os estudantes referem ultrapassar as dificuldades que encontram, das seguintes formas:
“…vendo as dificuldades como fontes de aprendizagem...“
“… organizando o tempo por prioridades…”
“… tentei sempre colocar-me no lugar do outro ..., apostei em
ter sempre um discurso claro e assertivo …”
“… calma e controlo pessoal…”
“… com esforço e dedicação…”

Situação de emprego e
opinião dos Licenciados
Estudo realizado em julho de 2019
Um ano após o términus do Curso

94,97% está a trabalhar na área de Enfermagem.
Apenas um licenciado disse não estar a trabalhar, mas por
opção.
Relativamente à integração na vida ativa, 75% dos respondentes consideram que os conhecimentos e informação obtidos
durante o curso foram adequados e suficientes para as necessidades sentidas no mercado de trabalho.
“Integração/adaptação” foi o aspeto em que os inquiridos
sentiram mais dificuldades.
Sugestões deixadas pelos licenciados: mais preparação para a
parte documental/procura de emprego/contratos; mais formação em tratamento de feridas.

