ATA Nº Um – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta minutos, no
Polo C da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho
para a Qualidade e Avaliação (CQA).--------------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados por e-mail 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 e o representante do
Corpo Não Docente – Mário Jorge. As representantes dos Discentes, a estudante Rita Pinto e Vânia
Rodriguês Gonçalves, faltaram não tendo justificado a ausência. ------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior; --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Plano de atividades para dois mil e quinze; ---------------------------------------------------------- Ponto Três: Planeamento da preparação da acreditação de cursos; ------------------------------------------- Ponto Quatro: Planeamento da reunião com os engenheiros informáticos por questões
relacionadas com a plataforma de questionários;---------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Divulgação de dados do CQA; --------------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Calendário de auditorias para dois mil e quinze; ---------------------------------------------------- Ponto Sete: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um, a ata da reunião anterior foi aprovada. ----------------------------------------- Considerou-se uma reestruturação do plano de atividades para dois mil e quinze que até aí
vinha sendo trabalhado incluindo nele o plano estratégico do CQA para os anos dois mil e quinze –
dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A proposta assentou numa primeira parte em que se apresenta a Missão, a Visão, os Princípios
e as Metas do CQA, enquanto elementos norteadores, o Modelo e o Mapa de Processos a
desenvolver no período em referência e numa segunda parte o plano de atividades para o ano dois
mil e quinze, estruturado por objetivos e atividades fundamentais que se pretende desenvolver.------------- Os objetivos agora propostos vão de encontro ao conteúdos dos Estatutos da ESEnfC e podem
ser resumidos em: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Objetivo Um - Promover iniciativas e medidas tendentes à adoção sistemática de uma política
de qualidade e respetiva monitorização em todos os sectores e áreas de atuação da ESEnfC. ------------------ Objetivo Dois - Propor a padronização de procedimentos. ------------------------------------------------------- Objetivo Três - Realizar missões de avaliação e desenvolver ações de auditoria interna. ----------------- O modelo foi aprovado pelos presente, passando-se de seguida a descrever as atividades para
cada um deles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto três; Planeamento da preparação da acreditação de cursos, a
Presidente do CQA informou os presentes que nas reuniões do Grupo de Qualidade para o Ensino
Superior tinha sabido que a ENQA disponibilizou recentemente um documento que seria o norteador
dos futuros referenciais de avaliação. O “Standards and guidelines for quality assurance in the
european higher aducation área (ESG) ainda estava sujeito a aprovação na conferência ministerial de
maio de dois mil e quinze mas mesmo que sofresse pequenas alterações já estaria muito próximo da
versão final. Assim, foi decido enviá-lo a título informativo a todos os docentes da ESEnfC. --------------------- Os presentes foram ainda informados que as atuais avaliações da A3ES terminariam no ano
letivo dois mil e quinze / dois mil e dezasseis e que depois iria haver um ano de interregno para
estudo do futuros mecanismos de avaliação que passariam sobretudo pela avaliação de processos,
daí ser tão importante o trabalho que atualmente estava a ser desenvolvido na ESEnfC em parceria
com a Neobiz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presidente do CQA informou igualmente os presentes que havia a possibilidade de um
elemento responsável pela A3ES se deslocar à Escola, a título informal/pessoal, para uma reunião de
esclarecimento sobre os mecanismos da acreditação. Essa possibilidade pareceu mais interessante
aos elementos do CQA do que elaborar documentação a enviar aos docentes sobre esta matéria.
Assim, a presidente do CQA ficou de falar pessoalmente com a presidente da ESEnfC a fim de
apresentar esta proposta. A data adiantada para a realização da reunião foi treze de fevereiro de dois
mil e quinze.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto quatro: Planeamento da reunião com os engenheiros informáticos por
questões relacionadas com a plataforma de questionários, foram referenciados os seguintes pontos a
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serem discutidos na reunião de vinte e três de janeiro: Problemas relacionados com o bloqueio da
pasta académica; Elaboração automática de relatórios a serem enviados a enfermeiroschefes/responsáveis de locais de ensino clínico; Problemas relacionados com a quantidade de
questionários disponibilizados para avaliação dos assistentes convidados, sobretudo do quarto
semestre; Incongruências entre os planos esquemáticos e términus das unidades curriculares no que
diz respeito à disponibilização dos questionários dependendo se e disciplina é anual ou semestral;
Sinalização positiva ou negativa de docentes e unidades curriculares. Outros pontos poderiam ser
apresentados até à véspera da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto cinco: Divulgação de dados do CQA;, Foram aprovados dois períodos para a
sua realização: Fevereiro/Março e Maio/Junho.------------------------------------------------------------------------------ Foi ainda decidido que esta divulgação será realizada em pósteres de tamanho A3.-----------------A data da apresentação publica de resultados será em princípio dia 25 de março pelas catorze
horas e trinta minutos no Polo A da ESEnfC.------- Foi discutida a metodologia a aplicar este ano nessa
apresentação-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto seis: Calendário de auditorias para dois mil e quinze, foram decididas
e será elaborado um plano destas auditorias e disponibilizado na página do CQA--------------------------------- Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi decidido solicitar à Presidência da ESEnfC o ponto da situação da Comunicação Interna 11/2014
de 15/07/2014 relativa ao Relatório de Unidade Curricular / Curso, uma vez que a mesma poderá ter
grandes implicações para o Manual da Qualidade.
------- Ás dezassete 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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