Conselho para a Qualidade e Avaliação
e-BOLETIM INFORMATIVO nº 02 dezembro2019
cqa@esenfc.pt

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

DIVULGAÇÕES

ESTUDOS REALIZADOS
PELO CQA
Caracterização do Abandono Escolar
2017/2018 e 2018/2019
Estudo realizado em outubro de 2019
Motivos apontados:
Incompatibilidade de conciliar vida profissional, escolar e
familiar e mudança de atividade profissional.
Não foram referidos motivos relacionados com a Escola.

NOTíCIAS
Sessão de Formação do Professor
Doutor Sérgio Machado dos Santos
Sobre Sistemas Internos de Garantia da Qualidade para
todos os Docentes da ESEnfC.
11 e 25 de novembro na ESEnfC

Opinião dos Não Docentes
sobre os serviços e setores da Escola
Estudo realizado em outubro de 2019
Depois de informação/formação a todos os não docentes
nos diversos serviços, foi enviado um link de acesso à plataforma informática para preenchimento de um questionário
on-line. Obteve-se uma taxa de resposta de 73,33%, um
acentuado aumento relativamente ao ano passado (36,84%).
Decorrente das sugestões apresentadas, salienta-se que já
foram tomadas medidas para o desenvolvimento da
“Formação em serviço” e da “Avaliação de desempenho”.

Opinião dos estudantes acerca
da veracidade das avaliações
por eles efetuada
Estudo realizado em dezembro de 2019

Acreditação pela A3ES - “Semanário Expresso 27-07-2019”
Veja a notícia através do link.

Vídeo de Divulgação do CQA
Criado um vídeo de divulgação do CQA, com a colaboração
de estudantes, de docentes e do GCI. Está disponível na
página do CQA. Veja através do link.

Todos os estudantes consideraram que os estudantes devem
avaliar os professores.
93,2% indicam que a avaliação deve ocorrer em todas as
unidades curriculares, porque consideram que os professores avaliados se tornam melhores professores.
Quanto à exatidão das suas avaliações, numa escala de exatidão crescente de 0 a 100, o ponto médio situou-se em 78 e
85% dos estudantes pontuaram acima de 50.

