ATA RESUMO Nº 1/2014
------- Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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; a represente do Corpo Discente – Rita Pinto e o Perito em
Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso. ---------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Ponto de situação. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Relatório “definitivo” de autoavaliação.---------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Elaboração do plano de atividades 2014. ---------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------Resumo dos diferentes pontos:
------- Informou-se da receção de diversos documentos, decorrentes da vinda da A3ES, como por
exemplo: relatórios diversos; protocolos; … ---------------------------------------------------------------------------------- O relatório “definitivo” de autoavaliação 2013, ainda não se pode concluir por se terem
rececionado, apenas, duas análises críticas aos resultados de opinião UC’s/docente. ----------------------------- O plano de atividades 2014, será elaborado de forma semelhante ao anterior, com a
possibilidade de revisão face a possíveis propostas da A3Es, no relatório da CEA. ---------------------------------- Envio de comunicação interna ao Coordenador do 1º Ano do CLE e ao Presidente do Conselho
Pedagógico sugerindo a divulgação pelos estudantes da informação sobre o acesso aos laboratórios
fora do período de aulas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram realizadas reuniões de articulação com diferentes órgãos/unidade da Escola,
nomeadamente Conselho Pedagógico e UICISA. ----------------------------------------------------------------------------- A estudante Rita Pinto referiu que esteve presente em quase todas as turmas do 1º ano do CLE
a prestar esclarecimentos aos estudantes sobre o preenchimento dos questionários do CQA, tendo
referido que foi bem acolhida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A coordenadora do CQA foi a uma reunião do Grupo de Trabalho da Qualidade no Ensino
Superior e apresentou algumas ideias/contributos decorrentes dessa participação. ------------------------------- Está-se a redefinir uma nova forma de contato com os licenciados e o questionário aos
mesmos deve ser adaptado tendo em conta o final do ciclo de estudos. ---------------------------------------------- Decidiu-se retomar a organização do workshop sobre o perfil de competências do enfermeiro,
dirigindo-o a entidades empregadoras... --------------------------------------------------------------------------------------- Agendou-se apresentação pública de dados do CQA para o dia 10 de março, pelas 14.30h.------------- Refletiu-se no facto de várias comunicações internas enviadas em 2012 e 2013 não terem
obtido resposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Equacionou-se a realização de um seminário com os “CQA’s” das diversas instituições de
ensino superior, a realizar no início de Julho. ---------------------------------------------------------------------------
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