ATA Nº 10/2014
------- Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas 09:15 horas, no Polo C da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho para a
Qualidade e Avaliação (CQA).------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram convocados todos os membros deste Conselho. ----------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: As representantes do Corpo Docente – Professoras Manuela
Frederico-Ferreira, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro e Isabel Mendes; o representante do
Corpo Não Docente – Mário Jorge e a representante dos Discentes a estudante Rita Pinto. A
estudante Vânia Rodriguês Gonçalves não justificou oficialmente a sua ausência, tendo no entanto
pedido à colega Rita Pinto para informar os presentes que nessa tarde teria uma frequência. ------------------ ORDEM DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior
------- Ponto Dois: Relatório de atividades de 2014. ------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Plano de atividades 2015. ---------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Relatório de autoavaliação - versão definitiva. -------------------------------------------------- Ponto Cinco: Planeamento da preparação da Acreditação de cursos.------------------------------------------ Ponto Seis: Planeamento da divulgação de dados do CQA. ------------------------------------------------------- Ponto Sete: “Responsabilidades” do CQA.----------------------------------------------------------------------------- Ponto Oito: Reunião solicitada pela docente Maria Isabel Domingues Fernandes por questões
relacionadas com o Relatório de Autoavaliação. ----------------------------------------------------------------------------- Ponto: Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes do início dos trabalhos a estudante Rita Pinto pediu a palavra para pedir desculpa pelas
sucessivas faltas às reuniões do CQA, mas que isso se devia única e exclusivamente à imensa
sobrecarga de agenda que tinha enquanto aluna, presidente da associação de estudantes, vicepresidente da FNAEE e trabalhadora e não qualquer desconsideração para com este grupo de
trabalho e sua importância para a ESEnfC. Mas era de todo impossível colaborar mais, tanto mais que
a Escola não salvaguardava a sua participação em reuniões oficiais e era obrigada a repor as horas
em ensino clínico. Esta revelação foi surpresa para os elementos do CQA, pois estávamos
convencidos que este tempo era justificado. A estudante Rita Pinto informou que não, e que o
mesmo se passava com outras atividades oficiais em que estatutariamente os estudantes tinham que
estar representados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, iria pedir a sua substituição à Presidente da Escola. ------------------------------------------------------- A professora Manuela Frederico informou os presentes este era um dos pontas da Agenda, o
ponto sete. Referiu que no passado a Rita tinha tido de facto uma participação muito ativa no CQA,
mas que efetivamente neste momento não demonstrava disponibilidade. E, o CQA necessita da
participação dos estudantes, tanto mais que grande parte da estratégia de informação e apelo por
exemplo ao preenchimento dos questionários de forma voluntária deve ser feito em
proximidade/por contacto direto com os estudantes e é fundamental a participação e presença dos
estudantes que compõe o CQA nessas abordagens.------------------------------------------------------------------------- A baixa assiduidade nas reuniões e a quase nula/nula participação no desenvolvimento do
trabalho do CQA, originou discussão sobre se a nomeação seria de facto a melhor opção. Este
Conselho acredita que a abertura de inscrições com processo de entrevista seriam melhores opções
que a nomeação direta. Acresce que há conhecimento de estudantes que gostariam de pertencer ao
Conselho mas não fazendo parte da Associação de Estudantes, sentiram o acesso limitado. -------------------- A estudante Rita Pinto informou que, enquanto presidente da Associação de Estudantes, vai
apresentar à presidência um documento a solicitar por um lado a dispensa de aulas/ensino clínico
para reuniões oficiais de representantes de estudantes estatutariamente definida e por outro sugerir
alteração da forma de seleção dos representantes dos estudantes no CQA. ----------------------------------------- Após isto, a estudante Rita pediu para se ausentar, pois tinha feito noite em ensino clínico
ainda tinha atividades escolares à tarde. --------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Foi lida e aprovada a ata nº 9 de novembro de 2014, tendo sido aprovada por 5
votos a favor e uma abstenção por não ter estado presente nessa reunião.------------------------------------------ Pelas 10:30 chegou a Professora Isabel Fernandes e passámos diretamente para o ponto Oito
da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião de 17 de dezembro de2014
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------- A professora Isabel Fernandes demonstrou o seu desagrado relativamente a alguns dados
constantes no Relatório de Autoavaliação, sobretudo nos referentes ao 7º e 4º Curso de Mestrado de
Médico-cirúrgica dos quais é coordenadora. (…). ---------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois e Ponto Três: Foi decidido que cada elemento do CQA em separado analisaria os
documentos e proporia sugestões de redação e melhoria. Ficou agendado para 22 e 23 de dezembro
trabalhar as propostas apresentadas para o Relatório de atividades de 2014 e o Plano de atividades
2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Relatório de autoavaliação - versão definitiva ---------------------------------------------------- Para terminar o relatório de autoavaliação de 2014 é necessário introduzir as análises críticas
solicitadas aos coordenadores dos cursos, coordenadores de UCP’s, Coordenadores de Unidades
Diferenciadas e Responsáveis de Órgãos ou Serviços. Das 34 análises solicitadas, obtivemos uma taxa
de resposta de 60.0%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após discussão optou-se pela seguinte modalidade: Introduzir a análise crítica no final de cada
item em questão; Por exemplo após a análise do 1º ano estará a análise crítica do coordenador do
primeiro ano e assim sucessivamente, no final de todos os cursos estará a análise do Conselho
Pedagógico; E no capítulo VIII existirá síntese dos relatórios de análise crítica que incidirá sobretudo
nas propostas de melhoria apresentadas.-------------------------------------------------------------------------------------- É preocupação do CQA ter informação o mais fidedigna, válida e útil possível, mas é
igualmente nossa preocupação que o somatório de toda a informação constante no relatório de
autoavaliação não o torne num documento pouco prático. A introdução este ano das análises críticas
ao relatório, ainda que considerada muito importante, tornou-o ainda maior e mais complexo. Assim,
foi decidido proceder à elaboração de dois documentos distintos. Um mais sintético e prático para
consulta e divulgação pública a que poderemos chamar “Versão Pública” e outro mais completo,
para uso mais restrito, que permita uma mais detalhada análise e avaliação dos processos a que
poderemos chamar “Versão alargada”,. ---------------------------------------------------------------------------------------- Também os dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro foram acordados para terminar este documento
que pretendemos entregar até ao final do ano. ------------------------------------------------------------------------------ Ponto Cinco: Planeamento da preparação da Acreditação de cursos. Foi decidido agendar um
dia inteiro para este assunto para meados de Janeiro. Iremos analisar detalhadamente o guião de
autoavaliação dos cursos-A3ES- decidir que informação deve ser enviada para os
órgão/serviços/docentes, a acompanhar o guião. A Data será agendada na próxima semana pois
alguns elementos da equipa ainda não tinham o agendamento das suas atividades para 2015. ---------------- Ponto Seis: Planeamento da divulgação de dados do CQA. A Professora Manuela Frederico
referiu que o relatório da CAE mencionava a grande quantidade de trabalho desenvolvida pelo CQA,
mas a sua parca divulgação. Assim, foi decidida a divulgação de alguma informação através de
pequenos cartazes informativos a afixar nos locais a que os dados respeitam, por forma a dar
visibilidade aos resultados. Também foi decidido fazer um pedido à direção para que no “Boletim
MEMO” existam dados recolhidos pelo CQA e que sejam importantes como indicadores de melhoria
ou incentivo a outros cursos/ serviços/setores. ------------------------------------------------------------------------------ Ponto Sete: “Responsabilidades” do CQA. A Professora Manuela considerou o quanto se está a
trabalhar bem em equipa, mas mostrou a sua preocupação relativamente ao facto de as tarefas do
CQA estarem demasiadas centradas nela. Reconhecida a necessidade de haver
delegação/descentralização, ficou aprovado que: --------------------------------------------------------------------------- Questões relacionadas com estudantes, desde questionários, reclamações, idas a sala de aula
para efeitos de sensibilização e outros assuntos ficavam assim afetas: 1º Ano – Elisabete Fonseca, 2º
Ano – Ana Paula Camarneiro, 3º Ano – Isabel Mendes e 4º Ano – Manuela Frederico. Relativamente
às Pós-Licenciaturas e Mestrados a opção recaí primeiramente em quem não tiver
incompatibilidades
ou
impedimentos
e
só
depois
na
disponibilidade.
As
incompatibilidades/impedimentos dependem das situações. Por ex. para auscultação presencial dos
estudantes as docentes não devem ter lecionado nesse curso. --------------------------------------------------------- Empregabilidade e articulação com o SANG – Manuela Frederico.---------------------------------------------- Auditorias - Ana Paula Camarneiro -------------------------------------------------------------------------------------- Divulgações - Elisabete Fonseca ----------------------------------------------------------------------------------------- Docentes/Tutores/Enfermeiros-chefes - Manuela Frederico ----------------------------------------------------- Não Docentes - Manuela Frederico -------------------------------------------------------------------------------------- O funcionário Não Docente, como acumula com o cargo de administrativo do CQA terá um
papel e uma responsabilidade transversal a todas as áreas. -------------------------------------------------------Reunião de 17 de dezembro de2014
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------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi decidido que em anexo à convocatória para futuras reuniões do CQA, para além da ordem
de trabalhos seguisse igualmente a ata anterior.----------------------------------------------------------------------------- Ás treze horas, deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que depois
de lida vai ser assinada pela Presidente, Professora Manuela Frederico-Ferreira e por quem a
secretariou, Mário Jorge. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manuela Frederico-Ferreira,
------------------------------------------------------------ Mário Jorge,
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