ATA Nº 7/2013
------- Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e treze, pelas dez horas, 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 e a represente do Corpo Discente – Rita Pinto. Estiveram
ausentes: o Perito em Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso, por compromissos
profissionais previamente agendados e o represente do Corpo Discente – Davide Cruz, por se
encontrar em Ensino Clínico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Receção da estudante Rita Pinto. ------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: Manual da Qualidade – Gabinete de Auditorias e Controlo Interno e Comissão de
Monitorização do PGRC e Infrações Conexas. --------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Processo de acreditação pela A3ES. ----------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Atualização do Manual de Procedimentos do CQA. ----------------------------------------------- Ponto Seis: Recolha de dados do presente ano letivo - ponto de situação. ----------------------------------- Ponto Sete: “Livro” – finalização do documento. -------------------------------------------------------------------- Ponto Oito: Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ Foi apresentado o novo membro do CQA, a estudante Rita Pinto, como representante do
corpo discente deste órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após reunião com o Senhor Professor Fernando Henriques, Vice-Presidente da Escola, e
elementos do Gabinete de Auditoria e Controlo Interno e da Comissão de Monitorização do Plano de
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, foi deliberado a elaboração de um regulamento
conjunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Decorrente de uma reunião entre elementos dos vários órgãos da Escola sobre o processo de
acreditação pela A3ES, comunicou-se a divisão efetuada para o preenchimento do Guião para a
Autoavaliação, no âmbito da Auditoria de Sistemas Internas de Garantia da Qualidade. ------------------------- Igualmente, informou-se que se encontram agendadas várias reuniões de autoavaliação no
âmbito deste processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à atualização do Manual de Procedimentos do CQA, salientou-se a necessidade
de o manter atualizado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reunião de 26 de junho de 2013

1

------- Em relação à recolha de dados do presente ano letivo, referiu-se que se mantém a
disponibilização de questionários online.--------------------------------------------------------------------------------------- Referiu-se que os estudantes pretendem avaliar os docentes convidados que os acompanham
em ensino clínico, tendo sido sugerido a inclusão no questionário de um espaço sobre o professor
responsável. Deste modo, deliberou-se pela aplicação de questionário aos estudantes.-------------------------- Sobre o “Livro”, foi lido o seu índice.------------------------------------------------------------------------------------ Procedeu-se à leitura da síntese elaborada da análise crítica/parecer dos professores sobre o
relatório de autoavaliação de 2012, com vista à sua conclusão. ---------------------------------------------------
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