ATA Nº 9/2013
------- Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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; o Perito em Avaliação –
Professor Doutor Almerindo Afonso e a representante do Corpo Discente – Rita Pinto. Estiveram
ausentes: a representante do Corpo Não Docente – Dr.ª Natércia Cunha, por motivo de um
imprevisto e o represente do Corpo Discente – Davide Cruz. ------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Ponto da situação...------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: Metodologia de auscultação dos não docentes (reuniões…, questionário). ------------------ Ponto Quatro: Revisão de questionários (entidades empregadoras, satisfação dos docentes,…) ------- Ponto Cinco: Validação do questionário de opinião dos estudantes – ensino clínico. ---------------------- Ponto Seis: Metodologia de trabalho para elaboração do Relatório de Autoavaliação: opinião
da comunidade educativa 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Outros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ Referiu-se a submissão do processo à A3ES e a elaboração e tradução dos documentos a
submeter. Falou-se, também, da constituição da Comissão de Avaliação/Auditoria do Sistema Interno
de Garantia da Qualidade da A3ES. ---------------------------------------------------------------------------------------------- No que se refere ao lançamento da monografia do CQA, comunicou-se a alteração de data
para o dia 8 de novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à integração dos estudantes do 1º ano do CLE, onde esteve presente a
Professora Manuela Frederico, salientou-se o apelo feito à colaboração dos estudantes no
preenchimento dos questionários do CQA. À semelhança do ano passado, foi aplicado um
questionário para recolha da opinião dos estudantes acerca da integração. ----------------------------------------- Como o CQA é responsável pela organização/processo de qualidade da Universidade de Cabo
Verde, a Professora Manuela Frederico informou que tem solicitado alguns esclarecimentos, quanto
a esta cooperação, à Professora Aida Mendes, Vice-Presidente da ESEnfC.------------------------------------------- Pela expressão de diferentes elementos não docentes para o não preenchimento do
questionário e da opinião de o preencherem num momento criado para esse fim, o CQA decidiu
reunir com os colaboradores não docentes em grupos de, no máximo, 20 pessoas, em datas e horas
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previamente agendadas, podendo cada um inscrever-se na data e hora mais favorável. Estas
reuniões serão conduzidas por duas docentes do CQA e iniciam-se com o preenchimento individual
do questionário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O questionário às entidades entregadoras foi revisto e alterado pelas Professoras Manuela e
Cândida, tendo igualmente procedido à atualização do questionário em inglês. As alterações foram
aprovadas e aceite a nova versão.------------------------------------------------------------------------------------------------ Quanto ao questionário de satisfação dos docentes, foram sugeridas algumas alterações e
considerou-se a necessidade dessa revisão e de efetuar um pré-teste------------------------------------------------- Quanto à validação do questionário de opinião dos estudantes – ensino clínico, as Professoras
Manuela e Paula estão a trabalhar nos dados e fazer algumas análises. Acerca dos resultados obtidos,
a Professora Manuela, na abertura ao 3.º ano, agradeceu aos estudantes o preenchimento e
sublinhou a importância dos resultados. --------------------------------------------------------------------------------------- O relatório por UC será entregue à Senhora Presidente da ESEnfC até meados de outubro com
a proposta de os Coordenadores enviarem análise/parecer acerca dos resultados até meados de
novembro para integrarem o Relatório de Autoavaliação. As Professora Cândida e Paula têm estado a
trabalhar na síntese das justificações/sugestões/observações escritas pelos estudantes nos
questionários referentes às UC e docentes. ----------------------------------------------------------------------------------- Salientou-se a baixa taxa de resposta ao questionário sobre experiência de mobilidade
entregue pelo GRNI, bem como a não obtenção de qualquer resposta ao questionário sobre a
participação dos estudantes em projetos. -------------------------------------------------------------------------------
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