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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny (ESESJC) na Região Autónoma 

da Madeira, tem como missão formar enfermeiros com competência científica, 

técnica, ética e humana, criando para o efeito as condições necessárias a um 

ambiente educativo apropriado às suas finalidades, contribuindo para a melhoria da 

qualidade dos cuidados em saúde, concretamente na área da Enfermagem 

(Despacho Nº 22207/2009). 

Neste relatório será feita uma análise do ensino/aprendizagem ministrado nesta 

escola relativamente ao ano letivo 2013/2014, utilizando indicadores traçados: 

Oferta Formativa e Qualificação da Procura; Caracterização dos Estudantes; 

Organização do Ensino; Satisfação da Eficiência Formativa; Mobilidade do 

Estudante; Apoio ao Estudante; Inserção profissional dos graduados e indicadores 

do Laboratório de Enfermagem os pontos fortes, fracos e sugestões de melhoria.  
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1 – INDICADORES, MONITORIZAÇÃO E RESULTADOS 
 

No ano letivo 2013/2014 foram ministrados o curso de Licenciatura em 

Enfermagem e a 2ª edição do Curso: Formação Avançada em Cuidados Paliativos e 

o curso de Inglês Técnico na área da saúde.  

Em maio de 2013 foram abertas inscrições para os Cursos de Pós-Licenciatura de 

Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica (30 vagas), em Enfermagem 

Comunitária (25 vagas) e para o curso de pós-graduação em Administração e Gestão 

de Serviços de Saúde em parceria com a Escola de Enfermagem Oliveira de Azeméis 

(30 vagas). 

Neste ano letivo funcionaram dois planos de estudos do Curso de Licenciatura (1º 

Ciclo) de acordo com: Despacho nº 9889/2008, publicado no Diário da República 2ª 

série nº 6 a 3 de Abril e Despacho nº 3871-2013 publicado no Diário da República 

2ª série nº51 a 13 de Março.  

 

Os planos de estudos do Curso de Licenciatura (1º Ciclo) em funcionamento estão 

acreditados pela da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior - 

CEF/0910/27426. 

 

O Plano de Estudos do Curso de Formação Avançada em Cuidados Paliativos, foi 
aprovado em Reunião de Conselho Técnico Científico em 19 de Dezembro de 2011. 
 
O número total de alunos a frequentar o curso de Licenciatura (1º Ciclo) foi de 118 

estudantes, 24 estudantes da 2ª edição do Curso: Formação Avançada em Cuidados 

Paliativos e 12 estudantes do curso de Inglês Técnico.   

Foram atribuídos 18 diplomas de Curso de Licenciatura (1º Ciclo) e 24 do Curso de 

Formação Avançada e 12 certificados do Curso de Inglês Técnico - área da Saúde.  

 

1.1 Oferta formativa 
 

Relativamente aos indicadores da oferta formativa como podemos verificar no 

quadro seguinte o grau de diversidade da oferta atingiu os resultados previstos. 

Relativamente ao curso de licenciatura em enfermagem a ESESCluny anualmente é 

aberto um curso, sendo este número o ideal para o funcionamento da instituição e 

tendo em conta os contextos atuais.  

Em relação aos cursos de pós-licenciaturas no letivo 2013/2014 foram abertas 

vagas para a candidatura ao curso de pós-licenciaturas em enfermagem comunitária 
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e enfermagem médico-cirúrgica, fazendo assim esforços para cumprir com as metas 

previstas. Estes Cursos iniciaram em setembro de 2014. 

A 2ª edição do curso de Formação Avançada em Cuidados Paliativos começou em 

outubro de 2013 e terminou em março de 2014. Sendo ministrada num horário pós-

laboral. Este curso surgiu devido à elevada procura na primeira edição e às 

sugestões apresentadas por enfermeiros. Enquadra-se no incremento dos cuidados 

paliativos na RAM. O Curso inicialmente estava destinado a licenciados em 

enfermagem, no entanto, atendendo a que não é uma Pós-graduação, foi dada 

oportunidade aos finalistas (4ºano) do curso de licenciatura poderem frequentar o 

Curso. 

 

Relativamente ao curso de Pós-graduação em Administração e Gestão de Serviços 

de Saúde este foi ministrado pelo corpo docente da Escola Superior de Enfermagem 

Oliveira de Azeméis.  

Foi realizado a IV Edição do Curso de Inglês Técnico - Área da Saúde com inicio em 

7 de março e terminando a 4 de julho. Este curso surgiu tendo em conta as sugestões 

dos estudantes para a realização deste curso e também por ser uma realidade dos 

nossos ex-estudantes a emigração para o Reino Unido. Teve como objetivo aumentar 

o conhecimento e o domínio da língua inglesa na enfermagem. 

 

Quadro nº 1 - Oferta formativa  

INDICADOR DESCRIÇÃO  Escala Metas Resultados 

Grau de 
diversidade da 
Oferta 

Nº de cursos - Licenciatura/ano letivo NA 1 1 

Nº de cursos - Pós-Licenciatura/ano letivo NA 2 2 

Nº de cursos - Pós-Graduações/ano letivo NA 1 1 

Nº de cursos - Formação Avançada e outros/ano NA 2 1 

Nº de outros cursos – Inglês Técnico NA 1 1 

 

 

1.2 Qualificação da Procura 

 

A nível da qualificação da procura dos cursos ministrados na ESESJCluny os 

candidatos ao acesso ao curso de Licenciatura em Enfermagem superaram as vagas 

oferecidas, 30 candidatos na 1ª e 5 na 2ª fase, através do Concurso Nacional de 

Acesso ao Ensino Superior todas estas preenchidas. 

Em relação ao curso de pós-licenciaturas em médico-cirúrgica foram abertas vagas 

apenas na 1ª fase e a procura excedeu as vagas existentes. Relativamente ao curso 
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de pós-licenciaturas em enfermagem comunitária as vagas foram completas, 

existindo duas fases.  

Em relação a 2º edição do curso de Formação Avançada em Cuidados Paliativos 

foram abertas 25 vagas e estas foram preenchidas, no entanto, houve uma 

desistência após começar o curso. O curso de formação avançada foi preenchido em 

96,0%. 

A ESESJCluny disponibilizou cinco vagas por unidades curriculares isoladas e estas 

não foram totalmente preenchidas. 

 

Quadro nº 2 - Qualificação da Procura: Candidatos/vagas 

INDICADOR DESCRIÇÃO  Escala Metas Resultados 

Candidatos/Vagas 

Nº de vagas ao curso de licenciatura em enfermagem 1ª fase  NA 28 30 

Nº de vagas ao curso licenciatura em enfermagem 2ª fase  NA 2 5 

Nº de candidatos ao curso Licenciatura em enfermagem 1º fase * NA 40 30 

Nº de candidatos ao curso Licenciatura em enfermagem 2º fase* Na 28 10 

Total de estudantes admitidos Curso Licenciatura NA 35 39 

Nº de vagas Pós-licenciaturas NA 25 30/25 

Nº de candidatos aos Pós-licenciatura NA 25 49/26 

Nº de candidatos a cada curso PLEMC  * NA 25 49 

Nº de admitidos ao curso PLEMC * NA 25 30 

Nº de candidatos a cada curso PLEC 1º fase * NA 25 17 

Nº de candidatos a cada curso PLEC 2º fase * NA NA 8 

Nº de admitidos ao curso de PLEC * NA 25 25 

Nº de vagas a cada curso Pós-graduação  NA 25 30 

Nº de candidatos a cada curso Pós-graduação NA 27 31 

Nº de vagas ao curso Formação Avançada Na 25 25 

Nº de candidatos ao curso de Formação Avançada NA 25 24 

Nº de admitidos ao curso de Formação Avançada NA 25 24 

Nº vagas ao curso Inglês Técnico * NA 20 12 

Nº admitidos ao curso Inglês Técnico NA 20 12 

Nº de vagas para frequentar o CLE como aluno externo * NA NA 2 

Nº de candidatos para frequentar o CLE como aluno externo * NA NA 2 

Nº de admitidos por curso de CLE como aluno externo * NA NA 2 

Nº de vagas para frequentar UC isoladas do CLE * NA NA 5/UC 

Nº de candidatos para frequentar UC isoladas * NA NA 2 

Nº de admitidos para frequentar UC isoladas * NA NA 2 

NA- Não aplicável, * Indicador a inserir para o ano letivo 2014/2015 no planeamento e monitorização da qualidade 
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A classificação de ingresso ao curso de licenciatura em enfermagem foi de 130, 

cumprindo assim as metas previstas. Em relação a classificação máxima de ingresso 

foi inferior ao previsto.  

 

Quadro nº 3 - Qualificação da Procura: Classificação de ingresso do CLE 

INDICADOR DESCRIÇÃO  Escala Metas Resultados 

Classificações 

de Ingresso 

Classificações mínimas de ingresso no curso licenciatura 100-200 100 110,5 

Classificação máxima de ingresso no curso licenciatura 100-200 170 149,5 

Classificação média de ingresso no curso licenciatura 100-200 130 130 

 

No conjunto dos estudantes do CLE que ingressaram na escola pelo concurso 

nacional de acesso, nove (9) ingressaram através do abrigo dos regimes especiais de 

acesso estudantes, nomeadamente por mudança de curso de alunos provenientes 

de outros estabelecimentos de ensino superior, por transferência e por titulares de 

provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a 

frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos. 

 

Quadro nº 4 - Qualificação da Procura: Regime Especial 

 

INDICADOR DESCRIÇÃO  Escala Metas Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
Regime 
Especial  

Nº de vagas ao curso Licenciatura em enfermagem por regime especial 
– Transferência* 

NA 1 5 

Nº de candidatos ao curso Licenciatura em enfermagem por regime 
especial – Transferência* 

NA 1 5 

Nº Admitidos ao curso Licenciatura em enfermagem admitidos por 
regime especial – Transferência  

NA 1 5 

Nº de vagas ao curso Licenciatura em enfermagem por regime especial 
- Mudança de curso ou reingresso* 

NA 1 1 

Nº de candidatos ao curso Licenciatura em enfermagem por regime 
especial - Mudança de curso ou reingresso* 

NA 1 1 

Nº admitidos ao curso Licenciatura em enfermagem admitidos por 
regime especial - Mudança de curso ou reingresso 

NA 1 1 

Nº Vagas ao curso Licenciatura em enfermagem pelo concurso de 
ingresso por regime especial - Maiores de 23 anos* 

NA 2 5 

Nº Candidatos ao curso Licenciatura em enfermagem pelo concurso de 
ingresso por regime especial - Maiores de 23 anos* 

NA 2 5 

Nº de admitidos ao curso Licenciatura em enfermagem pelo concurso 
de ingresso por regime especial - Maiores de 23 anos  

NA 2 3 

Nº vagas ao curso Licenciatura em enfermagem com curso 
médio/superior ou CET* 

NA 2 0 

Nº candidatos ao curso Licenciatura em enfermagem com curso 
médio/superior ou CET* 

NA 2 0 

Nº Estudantes admitidos ao curso Licenciatura em enfermagem com 
curso médio/superior ou CET* 

NA 2 0 

NA- Não aplicável, * Indicador a inserir para o ano letivo 2014/2015 no planeamento e monitorização da qualidade 

 

Relativamente às sugestões de oferta formativa sugeridas por ex-estudantes estas 

foram organizadas por tipo de formação. Apontamos Cursos de Pós-licenciatura de 
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Especialização em Enfermagem (34,8%), Cursos de Pós graduação (26,1%), Cursos 

de curta duração (8,7%), Mestrados (8,7%) e Cursos de Formação avançada (4,3%). 

 

1.3 Caraterização dos Estudantes 
 

No que concerne aos indicadores da caraterização dos estudantes do CLE 

observamos no quadro seguinte que se mantém a procura por estudantes 

portugueses e estes na sua maioria são do género feminino. 

Relativamente a existência de estudantes com direitos especiais temos 4,2% 

estudantes trabalhadores.  

 

Quadro nº 5 - Caraterização dos estudantes 

INDICADOR DESCRIÇÃO  Escala Metas 

 

Resultados 

 

Estudantes 
Inscritos  

Média de Estudantes inscritos por UC e curso 
 

NA 30 30 

Origem geográfica 
dos estudantes 
 

% de inscritos provenientes de Portugal 0-100 97 100 

% de estudantes provenientes do estrangeiro* 0-100 1 0 

Distribuição por 
sexo 
 

Distribuição percentual de estudantes inscritos/sexo curso 
Licenciatura (F/M) 

0-100 NA 86,4/13,6 

Distribuição percentual de estudantes inscritos/sexo curso 

Pós-graduação (F/M) 
0-100 NA NA 

Distribuição percentual de estudantes inscritos/sexo curso 

Formação Avançada (F/M) 
0-100 NA 92/8 

Estudantes com 
direitos especiais  
 

% de estudantes com direitos especiais 0-100 NA 4,2 

% de estudantes trabalhadores a frequentar o CLE 0-100 NA 4,2 

NA- Não aplicável, * Indicador a inserir para o ano letivo 2014/2015 no planeamento e monitorização da qualidade 

 

1.4. Organização do ensino do curso de licenciatura em enfermagem 
 

Em relação aos indicadores de organização do ensino do curso de licenciatura em 

enfermagem salientamos que os resultados superaram as metas previstas na 

maioria dos indicadores, com exceção da adequação da carga de trabalho dos 

estudantes na perspectiva do regente e no nº de pedidos de retificação de notas.  

 

Quadro nº 6 - Organização do ensino do CLE  

INDICADOR DESCRIÇÃO  Escala Metas Resultados 

Perspetiva do estudante (quadro Inquéritos ensino) 0 -100 20 19,3 
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Adequação da carga 

de trabalho dos 

estudantes  

Perspetiva do docente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 
 

8 

Perspetiva do regente (quadro Inquéritos ensino) 0 -100 80 
63,6 

 

Adequação dos 

métodos de avaliação  

Perspetiva do estudante (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 7,7 

Perspetiva do docente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 8 

Nº de pedidos de retificação de notas NA 3 1 

Adequação das 

metodologias de 

ensino 

Perspetiva do estudante (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 7,7 

Perspetiva do docente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 
 

8,1 

Aquisição e/ou 

desenvolvimento das 

competências 

Perspetiva do estudante (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 7,9 

Perspetiva do regente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 8,1 

Articulação 

curricular 

Perspetiva do estudante (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 7,3 

Perspetiva do docente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 7,5 

Perspetiva do regente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 9 

Funcionamento das 

Unidades 

curriculares 

Perspetiva do estudante (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 7,6 

Perspetiva do docente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 
 

8,4 

Perspetiva do regente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 
 

8,0 

Capacidade 

pedagógica 

Perspetiva do estudante (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 8,1 

Perspetiva do docente (quadro Inquéritos ensino) 1-9 > 6 8,2 

NA- Não aplicável 

1.5. Satisfação da eficiência formativa 
 

Relativamente ao indicador a taxa de sucesso escolar do CLE temos uma média de 

aprovação de UC de 91-100. Salientamos que em relação a aprovação do curso de 

licenciatura em enfermagem 2010-2014 foi de 77,3%, o tempo médio de conclusão 

do curso de 4.1 e uma média final de curso de 15,5. 

Relativamente a amplitude das notas apresentam um valor próximo o que poderá 

indicador que em algumas UC existe um desvio padrão muito baixo e que a avaliação 

não esta a ser realizada de forma mais adequada. Sendo este ponto motivo de análise 

do Conselho Pedagógico foi proposto a revisão do instrumento de avaliação dos 

ensinos clínicos.  

A taxa de aprovação no curso de formação avançada foi de 100% e a média final do 

curso de 17,3. 

Neste ano letivo 2013/2014 anularam a matrícula (abandono escolar) duas (2) do 

Curso de Enfermagem – Licenciatura, sendo que uma por mudança de curso, no 

entanto esta foi superior a meta estabelecida. Relativamente à interrupção do curso, 
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sete (7) estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem suspenderam a 

matrícula. Relativamente a este indicador salientamos que é um ponto de análise do 

CP desde o ano 2012/2013 e temos um instrumento em que os estudantes apontam 

as razões do abandono ou interrupção do curso.  

Em relação ao Grau de satisfação da formação recebida encontramos resultados 

satisfatórios superiores às metas previstas.  

Neste ano letivo por algumas alterações dos instrumentos a aplicar as entidades 

empregadoras e a adequação do perfil da formação as necessidades estes inquéritos 

não foram aplicados, por ter sido decidido que os mesmos passarão a ser aplicados 

de 2 em 2 anos. 

Quadro nº 7 - Satisfação da eficiência formativa 

 

INDICADOR 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

Escala Metas Resultados 

Taxa de sucesso 
Escolar  
 

Média de aprovação por UC 0 -100 95 91-100 

Médias finais Curso de Licenciatura 0-20 15 15,50 

Nota final mínima do curso de licenciatura em enfermagem  NA NA 15 

Nota final máxima do curso de licenciatura em enfermagem  NA NA 16 

Médias finais UC / Curso Pós-Graduação 0-20 16 NA 

Nota final mínima do curso Pós-Graduação NA NA NA 

Nota final máxima do curso de Pós-Graduação NA NA NA 

Médias finais do Curso Formação Avançada 0-20 16 17,3 

Nota final mínima do curso Formação Avançada 0-20 10 11 

Nota final máxima do curso Formação Avançada 0-20 20 20 

Taxa de aprovação do curso Formação avançada  NA NA 100 

Taxa de aprovação do curso de Licenciatura (2010/2014) NA NA 77,3 

Taxa de Abandono % Estudantes que abandonaram o curso 0 -100 2 3,2 

Tempo Médio de 
conclusão do curso 

Nº médio de anos que os graduados levaram a concluir o curso 

de licenciatura 
4-8 4,1 4,1 

Grau de satisfação 

da formação 

recebida  

 

 

Média de satisfação dos estudantes por unidade curricular  1 -9 > 6 7,79 

Média de satisfação dos estudantes com lecionação 1 -9 > 6 8,2 

Média de satisfação do curso de Licenciatura 0 - 3 2 2 

Média de satisfação dos formandos Formação Avançada NA NA 2,8 

Média de satisfação dos formandos Pós-licenciatura NA NA NA 

Grau de satisfação dos diplomados em relação à formação 
recebida/adequação ao mundo do trabalho 

0 -3 2 2,62 

Grau de satisfação das entidades empregadoras /adequação do 
perfil de formação às necessidades 

0 -3 2 NA 

NA- Não aplicável, * Indicador a inserir para o ano letivo 2014/2015 no planeamento e monitorização da qualidade 
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1.6. Mobilidade de estudantes 
 

Quanto a Mobilidade dos estudantes relativamente ao nº de estudantes da 

ESESJCluny em programas de mobilidade o resultado foi superior a meta, como 

observamos no quadro seguinte. Sugerimos a criação de uma bolsa de mentores de 

estudantes a programas de mobilidade.  

Quadro nº 8 - Mobilidade de estudantes 

 
INDICADOR 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
Escala 

 
Metas Resultados 

Mobilidade de 
estudantes  
 

Nº de vagas de estudantes a programas de mobilidade no 
estrangeiro 

0-100 NA 4 

Nº de estudantes candidatos a programas de mobilidade no 
estrangeiro 

0-100 NA 4 

Nº de estudantes da ESESJC em programas de mobilidade no 
estrangeiro 

NA 2 4 

% de Estudantes em programas de mobilidade  0-100 NA 3,4 

Nível de satisfação do apoio recebido pela instituição de 
origem 

0-4 NA 3 

Nível de satisfação apoio recebido pela instituição de 
acolhimento 

0-4 NA 3 

Nº de estudantes em estágios e programa de mobilidade nos 
pais (fora da RAM) 

NA 7 3 

% Estudantes em estágios e programa de mobilidade nos pais 
(fora da RAM) 

0-100 NA 2,5 

Nº de UC lecionadas em mais do que um idioma NA 8 0 

Nº de vagasa estudantes a programas de mobilidade 
ESESJCluny 

NA NA NA 

Nº candidatos estudantes a programas de mobilidade. 
ESESJCluny 

NA NA 7 

Nº de estudantes estrangeiros na ESESJC no programa de 
mobilidade 

NA 8 7 

Nª de Mentores da ESESJCluny (estudantes que promovem a 
integração dos alunos de ERASMUS)* 

NA NA 9 

NA- Não aplicável; * Indicador a inserir para o ano letivo 2014/2015 no planeamento e monitorização da qualidade  

 

1.7. Apoio ao Estudante 
 

Relativamente ao apoio ao estudante ao indicador bolsas da DGES existe uma 

percentagem de 48,3 de estudantes que usufruíram desta bolsa no ano letivo 

transato, com valor médio da bolsa de 1926,46. Salientamos que existem estudantes 

que possuem bolsa atribuída pelo Governos Regional da RAM.  

Em relação à percentagem de estudantes beneficiários de empréstimos são 

indicadores em que existe alguma dificuldade em obtê-los.  

Existem alguns estudantes que são apoiados pelo gabinete do estudante a nível da 

saúde. 

Os estudantes que requereram alojamento universitário 100% destes tiveram 

acesso às residências. 
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Quadro nº 9 - Apoio ao Estudante  

 
INDICADOR 
 

DESCRIÇÃO Escala Metas Resultados 

Bolsas da DGES 

Nº de requerimentos submetidos 0 - 100 NA 72 

% de requerimentos deferidos 0 - 100 NA 79,17 

% de requerimentos indeferidos 0 - 100 NA 20,83 

% de estudantes beneficiários de bolsa de estudo do DGES 0 - 100 NA 48,3 

Valor médio da bolsa NA NA 1926.46 

Nº de reuniões de esclarecimento sobre bolsas de estudo 
 

NA 2 (1) 

Empréstimos  

% de estudantes beneficiários de empréstimo 
0-100 NA NA 

Valor médio do empréstimo 
NA NA NA 

Nº de reuniões com as entidades promotoras de financiamento 
 

NA 1 1 

Apoio na Saúde 

Nº de estudantes atendidos no gabinete do estudante 
0-100 NA 4 

Nº de estudantes acompanhados pelo gabinete de apoio ao 
estudante 

0.100 NA 3 

% de estudantes que beneficiaram de apoio médico ou 
psicológico 

0-100 NA 2 

Apoio na 
aprendizagem 

Nº de estudantes apoiados  
0-100 NA 0 

Alojamento 
% de estudantes alojados em residências universitárias 0-100 NA 4,9 

% de resposta à procura de alojamento de estudantes 0-100 100 100 

NA- Não aplicável; (1) as reuniões são realizadas individualmente com cada estudante 

1.8. Inserção Profissional dos graduados 
 

A taxa de Empregabilidade dos Diplomados é de 96%, após dezoito meses a 

conclusão do curso, considerando os enfermeiros em estágio profissional por este 

ser uma porta aberta à empregabilidade.  

Todos os diplomados estão empregados em setores de atividade relacionados com 

a área de formação - enfermagem.  

Quadro nº 10 - Inserção profissional dos graduados 

 
INDICADOR 
 

 
DESCRIÇÃO  Escala Metas Resultados 

Grau de empregabilidade 
Taxa de empregabilidade 
 

0-100 100 96 

Correlação formação - 
emprego 

% de graduados empregados que trabalham em setores 
de atividade relacionados com a área de formação 
 

0-100 100 100 

Apoio aos diplomados 
Nº das actividades desenvolvidas pela ESESJC no sentido 
de apoiar os diplomados 
 

NA 3 3 

NA- Não aplicável 
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1.9.Utilização do Laboratório Avançado de Enfermagem 
 

No que concerne aos indicadores do Laboratório Avançado de Enfermagem (LAE) as 

metas foram ultrapassadas relativamente ao percentual de horas letivas de 

utilização do LAE, uma vez que todos os estudantes do CLE o frequentam.  

Quadro nº 11 - Laboratório de Enfermagem 

 
INDICADOR 
 

 
DESCRIÇÃO  

 
Escala 

 
Metas Resultados 

Utilização do 
laboratório 
avançado de 
enfermagem  

% de horas letivas do curso de licenciatura em que foi utilizado o LAE 0-100 30 35,96 

Nº de estudantes que frequentaram o LAE no ano letivo NA NA 150 

% de estudantes que frequentaram o LAE no ano letivo NA 0-100 100 

% de horas letivas da formação avançada em que foi utilizado o LAE 0-100 20 0 

Nº de visitas de estudo de entidades externas/ grupos NA 10 3 

Nível de satisfação dos estudantes em relação às instalações do LAE 1-9 > 6 (1) 

Nível de satisfação dos estudantes em relação aos equipamentos/ 
simuladores do LAE 

1-9 > 6 (1) 

Nº de formações sobre simulação realizadas na ESESJCluny NA 2 1 

Nº de atividades de divulgação do LAE no exterior NA 3 3 

Nº de pedidos externos para utilização do LAE NA 5 0 

NA- Não aplicável; (1) Não foi possível obter este dado por alteração do questionário aplicado 

 

1.10. Pontos Fortes, Pontos Fracos e Sugestões de melhoria  
 

Relativamente aos pontos fortes, fracos e sugestões de melhoria apontados pelos 

estudantes e docentes salientamos que estes advêm dos inquéritos realizados as 

unidades curriculares teóricas e dos relatórios das coordenadoras de curso e da 

análise realizada no CP. Realçamos que todos os docentes tiveram acesso aos pontos 

fortes, fracos e sugestões quer através dos questionários realizados as UC e também 

ao relatório da Coordenação de Curso disponível no portal da qualidade.  

Pontos fortes  

Quanto aos pontos fortes do ensino/aprendizagem os estudantes e docentes 

envolvidos apontam alguns aspetos da organização; do plano curricular, UCs bem 

situadas no plano curricular, as excelentes condições do laboratório entre outras. 

Relativamente à leccionação salientam a adequação e diversidade de metodologias, 

perícia e experiência clínica dos docentes nas áreas lecionadas, relação 

professor/estudante; disponibilidade do docente para esclarecimento de dúvidas e 

a exigência pedida é um ponto valorizado.  

Apontam ainda outros aspetos descritos abaixo:  
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 Adequação e diversidade de metodologias de ensino/aprendizagem; 

 Perícia e experiência clínica dos docentes nas áreas lecionadas; 

 Relação Professor/estudante; disponibilidade do docente para 

esclarecimento de dúvidas; 

 A exigência pedida pelos docentes é um ponto a valorizar; 

 A Orientação Tutorial é relevante para o sucesso da prática; 

 Componente prática do ensino (Aulas laboratoriais/ casos práticos/casos 

reais e aulas práticas); 

 Boa organização do plano/UCs bem situadas no plano curricular; 

 Excelentes condições do laboratório; 

 Bibliografia sugerida/Guias de orientação/documentos e outro material de 

apoio fornecido; 

 Flexibilidade de horários e de avaliações; 

 Envolvimento dos estudantes no ensino;  

 Possibilidade do estudante se pronunciar sobre o planeamento e avaliação 

da UC; 

 Interligação da componente teórica com a prática. Possibilidade de 

estudantes e docentes realizarem programas de mobilidade; 

 Taxa de empregabilidade dos diplomados elevada; 

 A existência de residência no campus e com vagas disponíveis; 

 Disponibilidade de oferta formativa creditada e investimento na 

diversificação da oferta; 

 Existência de vagas de regime especial para estudantes do CLE. 

 

 

Pontos fracos  

Quanto aos pontos fracos do ensino/aprendizagem foram salientados pelos 

estudantes e docentes:  

 Articulação dos conteúdos com alguma repetição; 

 Calendário de frequências (Frequências realizadas durante a prática clínica); 

 Adequação dos métodos de avaliação aos conteúdos;  

 Tempo reduzido para estudo/Carga de trabalho excessiva/trabalhos 

complexos para o tempo individual do estudante; 

 Pouco tempo de contacto para aprofundar algumas temáticas ou lecionar 

todo o programa; 

 Grande utilização da técnica expositiva. 

 

 

 

Sugestões de melhoria  
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Quanto as sugestões para o ensino/aprendizagem os estudantes e docentes 

salientaram os seguintes: 

 Sugerem um tempo de treino livre no LAE;  

 Melhor distribuição dos trabalhos a realizar no semestre; 

 Rever plano de estudos (conteúdos repetidos);  

 Desenvolver o uso de metodologias e técnicas de aprendizagem ativa; 

 Manter a simulação como preparação para o ensino clínico. 
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2- ANÁLISE DO ENSINO MINISTRADO  
 

 

Pela análise dos resultados obtidos relativamente ao ensino ministrado no ano 

letivo 2013/2014 junto dos diversos intervenientes do processo ensino 

aprendizagem verificámos que houve um elevado investimento da ESESJCluny na 

formação dos estudantes identificando-se através níveis de organização do ensino, 

de satisfação da eficiência formativa e taxas de sucesso escolar elevadas. 

 

Desta análise sobressaiu o empenho dos docentes no investimento da formação do 

estudante traduzindo-se pelos resultados encontrados na avaliação dos indicadores 

traçados e pela monitorização de resultados planeados anualmente.   

 

Denota-se uma crescente qualidade do ensino ministrado para o qual contribuiu a 

organização pedagógica mais eficiente.  

 

Durante este ano letivo procedeu-se a uma revisão dos instrumentos de avaliação 

do ensino aprendizagem e consequente aplicação tendo sido obtido resultados mais 

objetivos e pormenorizados do ensino ministrado.  

Ao analisar a avaliação final obtida pelos estudantes verificamos que em algumas 

UCs existe um desvio padrão muito baixo o que nos leva a refletir sobre a forma 

como está a ser realizada a avaliação e consequentemente a revisão dos 

instrumentos de avaliação. 

No sentido da melhoria contínua é necessário continuar a motivar a comunidade 

académica para programas de mobilidade e promover a vinda de estudantes 

estrangeiros para frequentar os cursos ministrados na ESESJCluny. 

 

Traçamos um plano global de melhoria continua do ensino aprendizagem para o ano 

2014/2015 indo de encontro a analise realizada do ensino aprendizagem 

ministrado e a alguns aspetos que não foram cumpridos no plano de melhoria do 

ano anterior, como podemos verificar no quadro abaixo.  
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Quadro nº 12 - Plano global de melhoria do ensino da ESESJCluny 2014/2015 

Aspetos identificados para melhoria Estratégias a desenvolver Data Objetivo 
Data da 

concretização 
Observações 

Continuar a promover a Satisfação dos estudantes: 
proporcionando uma maior participação em momentos de 
reflexão e planeamento de ações de melhoria; 

Analise dos inquéritos das UCs Outubro 2014   

Analise dos inquéritos realizados ao campus Outubro 2014   

Otimizar a articulação dos órgãos e coordenações numa 
resposta mais eficaz das suas competências 

Reunião com a coordenadora de curso Outubro 2014   

Reunião com a coordenadora do LAE Novembro 2014   

Desenvolver novas metodologias de aprendizagem, no 
laboratório, que integrem criação de cenários, procedimentos 
e instrumentos de avaliação, considerando as práticas do 
briefing e debriefing. 

Reunião com a coordenadora de curso Outubro 2014   

Reunião com a coordenadora do LAE (organização de 
workshops) 

Novembro 2014 
 

 

Providenciar a atualização dos protocolos das técnicas 
desenvolvidas que apoiam a prática em laboratório. 

Reunião com a coordenadora do LAE Novembro 2014 
  

Melhorar os indicadores de resultado do LAE 
Reunir e sugerir a elaboração de novos indicadores (taxa 
de utilização, contabilizar a atividade física dada LAE, 
recursos económicos gastos no LAE) 

Novembro 2014 
  

Sugerir aos órgãos uma maior diversidade da oferta formativa 

Reunião com os órgãos competentes e sugerir maior 
diversidade da oferta formativa 

Novembro 2014 
 

 

Elaboração de parecer sobre os planos de estudos 9/2014 - 7/2015 
 

 

Submissão de candidaturas para Mestrados Profissionais Setembro 2014   

Revisão do guia de avaliação dos ensinos clínicos. Revisão do guia de avaliação Maio 2015   

Rever avaliação dos docentes externos  Reunião com a presidente do CTC para rever esta situação    

Criar bolsa de mentores de programas de mobilidade dos 
estudantes 

Organizar bolsa de mentores 
Março 2015 

 
 

Criar procedimentos para bolsa de mentores 

Sugerir ao Sistema Interno de qualidade novos indicadores  
Análise e formulação de novos indicadores  

Abril 2015 
 

 
Enviar ao Gabinete da qualidade novos indicadores 

Concretizar a candidatura a cursos de Mestrado Profissional Dar aval sobre planos de estudos  Julho 2015   

Aumentar o número de estudantes em programas de 
mobilidade 

Reunião com a coordenadora da mobilidade  Fevereiro 2014 
  

 

 
A Presidente do Conselho Pedagógico 

 
________________________________________________________ 

(Maria Olívia Sousa Barcelos)  
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