ATA Nº 12/2013
------- Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas nove horas, no Polo A da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho para a Qualidade e
Avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: as representantes do Corpo Docente – Professoras Manuela
Frederico-Ferreira, Cândida Loureiro, Clara Ventura; a representante do Corpo Não Docente – Dr.ª
Natércia Cunha e a represente do Corpo Discente – Rita Pinto. Estiveram ausentes: a representante
do Corpo Docente – Professora Ana Paula Camarneiro, por se encontrar em aulas e o Perito em
Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso, por compromissos previamente agendados. ----------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Metodologia de trabalho para elaboração do Relatório de Autoavaliação: opinião
da comunidade educativa 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Elaboração do relatório de atividades 2013. ---------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Elaboração do plano de atividades 2014. ---------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:-----------------------------------------------------------------------------------O Relatório de Autoavaliação: opinião da comunidade educativa 2013 será estruturado seguindo os
eixos estratégicos definidos no Plano Estratégico da ESEnfC 2009-2013 e no Plano de atividades:
Orientação Estratégica 2013 e incluir informação constante de relatórios enviados ao CQA. Esta
proposta obteve concordância de todos os elementos. ------------------------------------------------------------Elaboração do plano de atividades 2014. O plano de atividades beneficiaria, certamente, de aspetos
que pensamos serem referidos no relatório de auditoria da CAE, da A3ES. -----------------------------------Recentemente, em concreto no presente mês, foi recebida alguma informação de diversos âmbitos
da Escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisou-se a necessidade de alterar algumas questões do questionário de opinião dos enfermeiros
chefes/gestores dos serviços e a importância de realização de um ciclo de debates/formação na área
da gestão em fevereiro e março, em resposta ao que referem que a Escola poderia oferecer.-----------Salientou-se que se deve esclarecer, uma vez mais, o anonimato dos questionários aos estudantes.
Foi analisado como se deveria melhorar esta informação. A estudante Rita Pinto levará essa
informação aos estudantes do 1º ano, em sala de aula, com a devida autorização ao docente. ---------Dado a referência dos estudantes a assuntos pedagógicos decidiu-se apresentar o assunto por escrito
ao Conselho Pedagógico e Técnico-Científico. -------------------------------------------------------------------------------- Às doze horas, deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada ata. ---------------------------------
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