ATA Nº 10/2013
------- Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e treze, pelas nove horas e quinze 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, Cândida Loureiro, Clara Ventura; Estiveram ausentes: o
Perito em Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso, tendo sido dispensado face aos assuntos
agendados; a representante do Corpo Não Docente – Dr.ª Natércia Cunha e a represente do Corpo
Discente – Rita Pinto. Ambas não informaram da indisponibilidade para estar presentes. ----------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Auscultação dos não docentes (reuniões…, questionário).---------------------------------------- Ponto Três: Metodologia de trabalho para elaboração do Relatório de Autoavaliação: opinião
da comunidade educativa 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Divulgação científica (publicações, apresentações, …). ----------------------------------------- Ponto Cinco: Outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à auscultação dos não docentes referiu-se que as reuniões produziram um
vasto conjunto de informação, da qual foi elaborado o resumo pela Professora Cândida, identificando
os pontos fortes e fracos mencionados. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Professora Paula mencionou que se deve analisar as situações que podem ser alvo de um
tratamento imediato. Assim, decidiu-se pela elaboração de um relatório a entregar à Senhora
Presidente da ESEnfC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Decidiu-se alterar o modelo do questionário de recolha da opinião dos docentes para validação
e aplicação em novembro (conforme ata da reunião de setembro). ---------------------------------------------------- Indicaram-se os pontos do relatório de 2013 cujos dados/informação já está organizada, os
pontos ainda por trabalhar e os dados por recolher.------------------------------------------------------------------------ Salientou-se que o CQA irá realizar mais auditorias internas, nomeadamente a dossiers de UC e
de cursos -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu-se a existência de um professor de referência no GRNI para os alunos que se
encontram em mobilidade, tendo-se, por isso, incluído no questionário uma questão relativa a este
facto-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Professora Manuela comunicou que esteve numa reunião com a Presidente da ESEnfC no
âmbito da vinda dos avaliadores da A3ES (nos dias 27, 28 e 29 de novembro) para responderem à
solicitação de designar as pessoas a estarem presentes nas diferentes reuniões com os avaliadores
externos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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