ATA Nº 6/2014
------- Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e catorze, pelas 16:00 horas, no Polo C da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho para a Qualidade e
Avaliação (CQA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião os seguintes elementos: As representantes do Corpo Docente –
Professoras Manuela Frederico Ferreira; Ana Paula Camarneiro; Isabel Margarida Mendes e Elisabete
Fonseca. O representante dos não docentes: Mário Jorge Santos e a representante do corpo discente
Rita Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior -------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Nova equipa ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Finalização do plano estratégico 2014-2018 -------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Atividades prioritárias --------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Projeto comissão de ética ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Seis: Outros--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos: Foi lida e aprovada a ata de 14 de maio de 2014 tendo sido
aprovada por unanimidade. Em Junho a reunião esteve marcada para dia 23, mas por impossibilidade da
Prof. Manuela não se realizou --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presidente do CQA começou salientar que deste novo grupo de trabalho era esperado novas
ideias que viessem enriquecer ainda mais o trabalho já realizado por anteriores equipas. --------------------------- Relativamente ao plano estratégico do CQA 2014-2018 foi decido mante-lo para já em standby e
ficar só pela recolha de ideias e linhas orientadoras baseadas nos eixos Formação; Investigação,
Desenvolvimento, Inovação e Empreendedorismo; Prestação de serviços à comunidades;
Internacionalização e cooperação; Comunidade educativa; Direção, Gestão, Desenvolvimento,
Consolidação e Comunicação, por duas razões principais. Primeiro porque a Direção da ESEnfC
contratou a empresa Neobiz Consulting para ser apresentada e analisada uma proposta de colaboração
na definição da política e outras questões da qualidade da ESEnfC e segundo porque a prioridade do
CQA neste momento é o Relatório de Autoavaliação 2014 que tem que estar pronto até dezembro. ------------- Entrando no Ponto Quatro, a Presidente do CQA deu a conhecer à equipa que compõe o CQA a
Comunicação Interna nº 99/2014 do Conselho Técnico-científico da ESEnfC relativo ao planeamento das
atividades letivas para 2014/2015 e a Comunicação Interna nº. 16/2014 do Conselho Pedagógico da
ESEnfC relativa à reorganização do Curso de Licenciatura em Enfermagem. O CQA tendo por base a
recolha de opinião que vem realizando ao longo dos anos junto da Comunidade Educativa e das
referências constantes do recente relatório de avaliação realizado pela A3ES à ESEnfC, o CQA decidiu,
por unanimidade, elaborar uma Comunicação Interna relativa a estes assuntos já que considerou que as
mesmas levantavam uma série de questões e preocupações. A Comunicação interna, agora elaborada,
será enviada para a Presidente da ESEnfC, a Presidente Conselho Pedagógico e a Presidente do Conselho
Técnico Científico. Nessa comunicação Interna: o CQA congratula-se com preocupações e medidas de
melhoria, quer em termos de processos quer de resultados, que compreendemos o trabalho de análise
e a necessidade de algumas redefinições levadas a cabo devendo manter-se as competências e funções
previstas.…Expomos também algumas dúvidas e preocupações decorrentes da articulação das decisões
com resultados constantes no Relatório de autoavaliação: Opinião da comunidade educativa, 2013 e no
Relatório final da CAE (ASIGQ 13/00021). Questionamos sobre a posição da Comissão de
Acompanhamento da Politica da Qualidade acerca do assunto e acrescentamos questões que
consideramos serem parte integrante dos mecanismos de garantia de qualidade, nomeadamente, qual é
o plano de melhoria em causa? Para que servem os indicadores produzidos no processo de
monitorização sistemática dos processos de ensino/aprendizagem?,… porque alteramos aspetos do
processo aprendizagem considerados positivos pelo CAE ?” ------------------------------------------------------------------ Outro assunto discutido pelo CQA tem a ver com o Relatório de Unidade Curricular / Curso. Esta
discussão deu origem a uma Comunicação Interna que vai ser enviada para a Presidente da ESEnfC e
Presidente Conselho Pedagógico, onde se propõe o circuito e timings para os resultados das UC, e
relatório de UC e de curso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por último foi referida a necessidade de atualizar o Manual de Procedimentos do CQA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião de 15 de julho de 2014
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