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INDÍCE
1 - INTRODUÇÃO
2 - NORMAS E PROCEDIMENTOS
Norma 001CQA - Informação e sensibilização aos estudantes
Norma 002CQA - Opinião dos estudantes do 1º ano sobre a integração
Norma 003CQA - Satisfação dos estudantes com os serviços e setores da Escola
Norma 004CQA - Opinião dos estudantes acerca das unidades curriculares e docentes
Norma 005CQA - Opinião dos estudantes sobre a orientação em ensino clínico por assistentes
convidados
Norma 006CQA - Auscultação presencial dos estudantes de Pós-Licenciatura / Mestrado
Norma 007CQA - Opinião dos estudantes no “Final de curso”
Norma 008CQA - Satisfação dos docentes
Norma 009CQA - Opinião dos docentes acerca das unidades curriculares que lecionam
Norma 010CQA - Satisfação dos docentes contratados
Norma 011CQA - Opinião dos funcionários não-docentes
Norma 012CQA - Opinião dos tutores de ensino clínico
Norma 013CQA - Opinião dos enfermeiros chefes
Norma 014CQA - Opinião dos novos graduados
Norma 015CQA - Opinião das entidades empregadoras
Norma 016 CQA - Especificação para o processamento de critérios de sinalização das UC/docentes
Norma 017CQA - Opinião dos estudantes a disponibilizar aos enfermeiros chefes
Norma 018CQA - Produção de relatórios
Norma 019CQA - Auditorias internas
Norma 020CQA - Disponibilização de informação
Norma 021CQA - Consulta de relatórios/documentos do CQA
Norma 022CQA - Arquivo de questionários e outros documentos
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1 - INTRODUÇÃO
O Manual de Procedimentos é um documento em aberto e em constante reestruturação, que permite a
uniformização e a continuidade na tomada de decisões e critérios definidos.
As normas e procedimentos organizam o trabalho na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Os
procedimentos constantes neste documento foram elaborados pelo Conselho para a Qualidade e
Avaliação (CQA), existem para oferecer um ambiente produtivo e organizado que garanta as condições
necessárias para as diversas atividades, de acordo com o ideal educativo que se pretende atingir e tendo
por base os valores e princípios com os quais a instituição se identifica.
O carater normativo dos procedimentos, que a Presidência da Escola apoia e faz cumprir, facultam os
meios e medidas necessárias ao cumprimento, gestão e desenvolvimento da missão da Escola.

2 - NORMAS E PROCEDIMENTOS
As normas procedimentos do CQA são instrumentos fundamentais na recolha da opinião dos
intervenientes, no sentido da qualidade e da ‘melhoria contínua’ que pretendemos desenvolver e
demonstram sensibilidade face à necessidade de incrementar a qualidade das diferentes dimensões que
influenciam os processos, particularmente o processo ensino-aprendizagem.
Segue-se a descrição de cada norma/procedimento para a obtenção de dados através de instrumentos
devidamente validados e aprovados pelo CQA e pela Presidência da Escola, o respetivo arquivo, a
produção de relatórios e a disponibilização de informação. São descritos, também, procedimentos
realizados no âmbito de auditorias internas.

