ATA Nº Quatro – Ano: Dois mil e quinze
Resumo
------- Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze, pelas dez horas, 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 Santos. As representantes dos discentes, as estudantes Rita Pinto e
Vânia Rodrigues Gonçalves, faltaram não tendo justificado a ausência. ----------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior; --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Balanço da apresentação pública de resultados; --------------------------------------------------- Ponto Três: Análise do ponto da situação referente ao processo de acreditação. -------------------------- Ponto Quatro: Avaliação de cursos não conferentes de grau: Elaboração de questionários;… ---------- Ponto Cinco: Avaliação de eventos e outras cerimónias; ---------------------------------------------------------- Ponto Seis: Elaboração de proposta para documento sobre gestão documental; -------------------------- Ponto Sete: Participação dos elementos do CQA em ações de formação/atualização; -------------------- Ponto Oito: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos ------------------------------------------------------------------------------------------ A equipa do CQA fez um balanço positivo da apresentação pública de resultados, no entanto
como foi elaborada uma ata específica sobre essa atividade, que poderá ser consultada (ata número
três), optou-se por não aprofundar este ponto. ------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto dois e por informação que tem sido dada pelos coordenadores de ano
e de cursos, estima-se que já existam cerca de 80% das fichas individuais de docentes preenchidas. --------- O processo de recolha de informação mais complicado será relativo ao curso de licenciatura
em enfermagem, assim foi decidido que a professora Isabel Mendes iria fazer a ponte com o
professor Alfredo Lourenço por forma a garantir ao máximo que todas as fichas curriculares docente
e análise SWOT estivessem prontas atempadamente. ---------------------------------------------------------------------- Ainda relativamente à acreditação dos cursos, o CQA decidiu enviar um pedido de
esclarecimento, via e-mail, à A3ES, uma vez que têm surgido dúvidas relativamente a diferentes
interpretações sobre a acreditação de ciclos de estudo, de licenciatura, nomeadamente se respeita a
um curso p. ex. 2011-2015 (2014-2015) ou se respeita aos diferentes anos de formação no mesmo
momento …? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presidente do CQA informou a restante equipa que numa reunião recente em que estava a
presidente, foi referido que os cursos não conferentes de grau (Pós-Graduações e Cursos de curta
duração), assim como todos os eventos e outras cerimónias da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESEnfC), tinham que ser avaliados. Esta é uma matéria a exigir alguma preparação e
inclusive articulação com o Gabinete de Apoio aos Projetos. ------------------------------------------------------------ Relativamente à proposta para gestão documental, o CQA está a trabalhar num documento
para submeter a apreciação da presidência. ---------------------------------------------------------------------------------- Foi reforçada a importância da participação dos elementos do CQA em eventos.------------------------- Foi decidido aplicar este ano o questionário aos enfermeiros-chefes de locais de ensino clínico,
apesar de muitas das solicitações/sugestões dos mesmos referenciadas no ano anterior não terem
ainda sido realizadas/implementadas pela ESEnfC. ------------------------------------------------------------------------- Às 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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