ATA Nº 8/2013
------- Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e treze, pelas dez horas e trinta 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, Clara Ventura; a representante do Corpo Não Docente –
Dr.ª Natércia Cunha. Estiveram ausentes: a representante do Corpo Docente – Professora Cândida
Loureiro, por se encontrar em reunião de UCP previamente agendada; o Perito em Avaliação –
Professor Doutor Almerindo Afonso, por compromissos agendados e os representes do Corpo
Discente – Davide Cruz e Rita Pinto, apesar de terem confirmado a presença, não compareceram. ----------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Ponto da situação...------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: Regulamento do CQA.--------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ Fez-se o ponto de situação da organização do processo para acreditação pela A3ES,
nomeadamente quanto à elaboração dos textos a constar no Guião para a Autoavaliação. Salientouse que a Senhora Professora Manuela ficou, também, responsável por inserir toda a informação
online. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao questionário de validade das avaliações de estudantes a professores,
aplicado em maio, serão analisados os dados para proceder à sua validação. --------------------------------------- Por o CQA integrar o Gabinete de Auditoria e Controlo Interno e a Comissão de Monitorização
do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, foi elaborado um regulamento
conjunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi recebido um documento, remetido pela Sr.ª Presidente da Escola, para o CQA analisar e se
pronunciar sobre o convite para a participação da Escola no “Prémio de Excelência no Trabalho
2013”. Enviou-se CI apresentando a opinião.---------------------------------------------------------------------------------- Propôs-se que o CQA comece por realizar uma análise SWOT com os colaboradores não
docentes, reunindo-se com pequenos grupos e aplicando o questionário anual de opinião/satisfação.
------- Decidiu-se por manter o modelo de questionário sobre experiência de mobilidade, aplicado
em 2012, no próximo ano letivo. -------------------------------------------------------------------------------------------
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