ATA Síntese Nº Cinco – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas nove 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 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 participação dos estudantes na revisão dos questionários; ----------------------- Ponto Três: Finalização da versão dos questionários a enviar ao Conselho Pedagógico e
Conselho Técnico-Científico e decisões de envio; ---------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Ponto de situação referente ao processo de acreditação dos cursos; ---------------------- Ponto Cinco: Avaliação de eventos e outras cerimónias; ---------------------------------------------------------- Ponto Seis: Avaliação de cursos não conferentes de grau: elaboração de questionários;----------------- Ponto Sete: Metodologia da organização dos dados para o relatório de autoavaliação 2015; ---------- Ponto Oito: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos ------------------------------------------------------------------------------------------A equipa do CQA fez um balanço bastante positivo da participação dos estudantes delegados e
subdelegados das turmas do curso de licenciatura em enfermagem na revisão ao questionário de
opinião dos estudantes relativo às unidades curriculares e aos docentes. -------------------------------------------- Foi elaborada uma proposta final que será enviada para o Conselho Pedagógico, para o
Conselho Técnico-Científico e para os professores coordenadores de ano/curso (Despachos 35 e 36 –
Presidente, 10.09.2014 e 06.10.2014) a fim de ser emitirem contributos/pareceres. ------------------------------ O CQA irá reunir com o diretor/coordenadores do curso de licenciatura e de mestrado que vão
ser submetidos ao processo de acreditação no último trimestre de dois mil e quinze, (conforme ata
do dia vinte e cinco dias do mês de março - Presidente do CTC), no dia 11/05/2015, para dar
cumprimento ao estipulado no plano definido pelo CQA para organização do processo de
acreditação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para o efeito deverão ser convocados os seguintes elementos: Curso de Licenciatura em
enfermagem, Professor Alfredo Lourenço mais dois elementos por ele designados. Cursos de
Mestrado, os coordenadores, conforme despacho 36 de 06/10/2014 – Presidente, e a Presidente do
Conselho técnico-científico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião terá como ordem de trabalhos: Ponto de situação (Fichas docentes, Análise SWOT e
propostas de melhoria, outros) e esclarecimento de dúvidas. ------------------------------------------------------------ Avaliação de eventos e outras cerimónias, irá ser agendada uma reunião preparatória com a
coordenadora do Gabinete de Apoio aos Projetos da ESEnfC. Com esta reunião pretende-se conhecer
o que é atualmente feito em termos de avaliação dos eventos, para posteriormente se ponderarem
estratégias para que os eventos e outras cerimónias comecem a ser avaliados e extraídos dados de
forma planeada e o mais homogénea possível, não se excluindo obviamente a necessidade de
atender a particularidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto seis. Avaliação de cursos não conferentes de grau: elaboração de questionários. Há
necessidade de agendar uma reunião, especificamente para discussão deste ponto.------------------------------ Foi decidido começar desde já a trabalhar no relatório de autoavaliação de 2015.----------------------- Relativamente a outros assuntos, foi decidido o seguinte: ------------------------------------------------------- Solicitar uma reunião à Presidente da Escola, onde irão participar todos os elementos do CQA
para discutir, entre outros assuntos, a acreditação (ponto de situação, prazos, responsabilidades, …),
ausência de respostas a várias comunicações internas do CQA, Estudantes do CQA, Perito externo,
Plataforma de questionários, etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitar a criação, na pasta académica - área reservada, de um menu para informações da
Qualidade, com dois sub-menus. Um para conter informação para funcionários (Docentes e não
docentes) e outro para alunos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Reunião de 30 de abril de 2015 -Sintese
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