ATA Nº 08/2014
------- Aos dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas 10:00horas, no Polo C da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho para a Qualidade e
Avaliação da ESEnfC (CQA) com o Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI) e com a Comissão
de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC),
enquanto elementos integrantes do Conselho. ------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: Professoras Manuela Frederico-Ferreira, Elisabete Fonseca
Ana Paula Camarneiro; Isabel Mendes e Rosa Lopes; Corpo Não Docente – Mário Jorge; Isabel Primo;
José Taborda e Cidália Araújo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Único: Atividades desenvolvidas e a desenvolver. ---------------------------------------------------------- A professora Manuela iniciou as atividades agradecendo a todos a presença na reunião e
justificou só agora ter sido possível o agendamento da mesma com todos os elementos dos três
órgãos devido ao muito trabalho e assuntos em que o CQA está atualmente envolvido,
nomeadamente e muito principalmente na definição clara da política de qualidade da ESEnfC por
forma a dar uma resposta cabal aos aspetos menos positivos apontados pela equipa da A3ES que
realizou a auditoria voluntaria a que a escola se sujeitou recentemente. --------------------------------------------- Relativamente a esse assunto, referiu ainda as reuniões parcelares que a professora Aida
Mendes, Vice-presidente da ESEnfC, tem tido com ela e os responsáveis das diferentes Unidades
Diferenciadas da Escola por forma a definirem os processos e mecanismos de qualidade interna da
ESEnfC e o papel fundamental que o CQA tem em todo esse processo. ----------------------------------------------- Também se falou no outro ‘grande trabalho’ que o CQA tem neste momento em
desenvolvimento: o Relatório de Autoavaliação - Opinião da Comunidade Educativa referente ao ano
2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uma vez que tanto o GACI como a Comissão de Monitorização do PGRCIC desenvolveram
atividades durante o ano de 2014 enquadráveis em alguns dos eixos estratégicos tratados no
relatório, foi solicitado que fizessem chegar atempadamente ao CQA essa informação para que a
mesma constasse no documento que estava em preparação. ----------------------------------------------------------- Esclarecemos a diferenciação existente entre as auditorias realizadas pelo GACI e as realizadas
pelo CQA, sendo os presentes informados que já em reuniões anteriores tinha ficado decidido que o
GACI se encarregaria das auditorias financeiras e o CQA das pedagógicas, ou seja, todas as que
envolvessem direta ou indiretamente estudantes. -------------------------------------------------------------------------- Foi dado conhecimento das auditorias realizadas quer pelo CQA quer pelo GACI, e ainda de
algumas sugestões apresentadas à presidência ------------------------------------------------------------------------------ A sugestão “correta formalização de todos os processos, nomeadamente no que concerne às
datas de despacho” levou a prolongada discussão pelos presentes sendo no final unanime a ideia que
por questões de transparência, rigor e mesmo salvaguarda dos intervenientes (desde funcionários a
órgão de gestão), era imperativo que os prazos legalmente estabelecidos por lei fossem respeitados
e os despachos datados, fundamentados e com ausência de ambiguidades. ----------------------------------------- Foi referida a necessidade imperativa de um sistema de workflow que permita uma maior e
melhor fluidez dos processos de comunicação internos. ------------------------------------------------------------------- Foram apresentados alguns exemplos de dificuldade de comunicação … ----------------------------------- Foi levantada a questão de, a Comissão de Monitorização do PGRCIC e o GACI ainda não
tinham sido nomeados no atual mandato da Presidente da Escola, sendo a nomeação respeitante ao
anterior mandato, datadas respetivamentede 10/02/2011 e 07/12/2011. ------------------------------------------- Outro assunto discutido na reunião foi a do organograma institucional. O existente e constante
no Manual da Qualidade é desprovido de relações de dependência e poder. A existência e
compreensão do organograma facilitaria os mecanismos internos de garantia da qualidade. ------------------- A avaliação a ser realizada pela A3ES aos cursos de saúde também foi um dos temas
discutidos. É necessário começar a preparar atempadamente essa avaliação. ---------------------------------
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------- Outro assunto falado foi a necessidade imperativa de rever a maioria dos manuais de
procedimentos, pois muitos deles são datados de 2010 e estão desatualizados e desfasados por
exemplo das novas funcionalidades informáticas da pasta académica. ------------------------------------------------ Outra necessidade urgente é a revisão de muitos dos regulamentos internos uma vez que
muitos deles não são verdadeiros regulamentos mas ‘transcrições’ dos estatutos. Os regulamentos
têm que dar mais contributos para a operacionalidade dos processos. ----------------------------------------------- A transparência e clareza dos processos na ESEnfC foi outro dos assuntos tratados. Ficou a
proposta do CQA no seu relatório de autoavaliação propor à Presidência a publicação das atas ou
extratos de atas das reuniões do Conselho-geral e das reuniões com os coordenadores de serviços. -------- Foi ainda decidido reforçar uma vez mais junto da presidência a necessidade de criação de
acessos para deficientes ao Polo C e ao bar e refeitório do Polo B.------------------------------------------------------ Também foi decidido solicitar à Presidência intervenções relacionadas com segurança uma vez
que a Escola não dispõe por exemplo de um plano de contingência para questões de catástrofe e a
vigilância anual de saúde dos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------- Ficou ainda acordada a criação de um espaço no site da Escola no separador do CQA para o
GACI. Relativamente à Comissão de Monitorização do PGRCIC, esta já tem um espaço no site da
Escola, mas não incluído no CQA. Esta foi uma questão que ficou para estudo. A dependência e
autonomia de cada órgão é que foi por todos acordada, ou seja, embora o GACI e CMPGRCIC estejam
incluídos no CQA, estes são livres no desempenho das funções para que foram criados. ------------------------- Para terminar foi discutido como é que o CQA, no seu todo, poderia divulgar melhor as suas
atividades, já que tanto pela analise dos dados, como pela auscultação de alunos e funcionários e
mesmo em conversas informais fica a plena convicção de que muitas pessoas desconhecem as
atividades desenvolvidas, mas mais importante as melhorias implementadas resultantes muitas
vezes de propostas apresentadas pelo CQA , GACI ou Comissão de Monitorização do PGRCIC. A
apresentação pública de resultados anual não é suficiente. Os intervenientes na reunião ficaram de
pensar em possíveis novas abordagens que poderão passar por newsletters, utilização do “Memo”,
site da escola nomeadamente na vertente pasta académica, ou outras… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
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