ATA Nº Sete – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos vinte e seis dias do mês de maio 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. --------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: as representantes do corpo docente – Professoras Maria
Manuela Frederico Ferreira, Elisabete Pinheiro Alves Mendes Fonseca, Ana Paula Forte Camarneiro e
Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes e o representante do corpo não docente – Mário
Jorge Pires dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi presidida pela presidente do CQA, Professora Manuela Frederico e secretariada
por Mário Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ausentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------As representantes dos discentes, as estudantes Rita Ferreira Pinto e Vânia Rodrigues Gonçalves,
faltaram não tendo justificado a ausência. ------------------------------------------------------------------------------------- Convidados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião não contou com a participação de convidados.--------------------------------------------------------- Período anterior à ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ A Professora Manuela Frederico questionou os presentes se o pedido realizado por contato
telefónico ocorrido em trinta de abril com o secretariado da presidência da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) a solicitar uma reunião entre este órgão e a presidência deveria
reforçado ou não uma vez que até ao momento a mesma ainda não tinha sido agendada. ---------------------- Foi decidido por unanimidade voltar a solicitar a reunião, tanto mais que existem uma série de
questões que muito condicionam o desempenho deste órgão nomeadamente a constante ausência
das representantes dos estudantes nas reuniões, a não existência de um perito externo (conforme
regulado estatutariamente) no CQA e os constantes e recorrentes problemas informáticos
relacionados com a plataforma de aplicação de questionários. ---------------------------------------------------------- Também o aproximar da acreditação de cursos de que a Escola vai ser submetida no próximo
ano letivo, exige a concertação de estratégias entre o CQA e a Presidência. Assim, um novo pedido
será redigido e enviado por e-mail, conforme anexo I. --------------------------------------------------------------------- A Professora Manuela Frederico informou ainda os presentes que tinha estado a falar
informalmente com o Professor Manuel Alves Rodrigues, Coordenador da Unidade de Investigação
(UI) e que este tinha mostrado grande abertura a uma eventual auditoria à UI. ------------------------------------ Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior; --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Balanço do processo de acreditação dos cursos e continuidade dos trabalhos; ------------ Ponto Três: Revisão dos questionários para utilizar em 2015-2016; -------------------------------------------- Ponto Quatro: Metodologia e divisão de tarefas para construção de relatório de autoavaliação
2015 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Cinco: Produção/Divulgação (Comunicações/Apresentações/Artigos); ------------------------------- Ponto Seis: Outros assuntos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------Foi referida a reunião tida com o Diretor do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), com
os Coordenadores de Cursos de Mestrado a submeter a acreditação e com a Presidente do Conselho
Técnico-científico (CTC) realizada em onze de maio de dois mil e quinze, pelas onze horas, no Polo C,
a equipa do CQA fez um balanço bastante positivo da mesma. Dessa reunião foi lavrada a ata
extraordinária nº. seis, assim não serão na presente ata apresentados mais dados sobre essa reunião.
------- A Professora Manuela Frederico informou que ao contrário do que tinha sido inicialmente
decidido, o Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria em princípio já não iria ser
descontinuado. Não tinha informação oficial, mas tinha sido verbalizado por alguns professores. Isso
a acontecer preocupava-a porque as referencias que temos são de que “cursos que não estejam a
funcionar não serão acreditados…” Também nos preocupa o facto de na página publica da A3ES,
relativo a cursos de mestrado, se verificar a decisão: “Acreditado Preliminarmente, …. 6. decide:
“proferir decisão favorável, pois, em princípio, os requisitos para essa acreditação são satisfeitos” ----Reunião de 26 de maio de 2015
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------- Esta referência não serve igualmente a todos os cursos de mestrado, pois pode ler-se: “A
decisão baseia-se na apreciação positiva da Comissão de Avaliação Externa em relação à
compatibilidade entre os objectivos do ciclo de estudos e o projecto educativo e missão da Instituição,
à qualificação do corpo docente, à relevância de investigação e ainda à existência de meios
adequados para a realização do ciclo de estudos” -------------------------------------------------------------------------- Ainda relativamente a este assunto foi referido que algumas datas previstas para entrega de
documentos ao CQA, no sentido da organização dos processos…. ------------------------------------------------------ Relativamente ao pedido realizado ao Conselho Técnico-Científico (CTC), Conselho Pedagógico
(CP) e Coordenadores de cursos/ano para pronúncia sobre a proposta de alteração ao “questionário
de opinião dos estudantes acerca das unidades curriculares e docentes”, obtivemos a
colaboração/resposta do CTC, do CP, da coordenadora do 3º semestre, professora Rosário Carreiró,
da coordenadora do 5º semestre, professora Isabel Margarida Mendes e da coordenadora do 8º
semestre, Professora Amélia Castilho. -- A equipa do CQA analisou todos os contributos e atendeu ao
máximo das propostas apresentadas, tentando compatibilizá-las. ------------------------------------------------------ Relativamente ao “questionário de opinião dos estudantes sobre o ensino clínico” a professora
Manuela sugeriu e que o questionário aplicado aos assistentes convidados seja agrupado nele e que
passe a existir um único questionário. A proposta e leque de será apresentada à presidência da
ESEnfC e serviços de informática. Também foi referido o escasso apoio dado pelo serviço informático
na parte da programação às diversas solicitações por parte do CQA. --------------------------------------------------- O tema seguinte relativo a este ponto teve a ver com a necessidade de aplicação de um
questionário às dissertações. A Professora Manuela ficou de realizar um estudo/proposta a
apresentar à equipa do CQA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao tratamento de dados a constar no relatório de autoavaliação de 2015, está a
iniciar-se.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi também abordada a questão das auditorias internas. As próximas serão realizadas em
junho na secretaria científico-pedagógica para verificação de conformidade de dossiers de
UC/cursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A professora Manuela Frederico manifestou a sua preocupação sobre a elevada quantidade de
alunos que continuam a referir o bloqueio à pasta académica em caso de não preenchimento dos
questionários. Estes dados reportam-se a questionários referentes ao primeiro semestre de cada um
dos anos, daí o CQA ter esperança que, tal como foi garantido pelos serviços informáticos da ESEnfC,
que esse bloqueio já não exista de facto e portanto não seja referido neste semestre. --------------------------- Esta preocupação advém do facto de haver um compromisso com os estudantes de não
bloqueio de acesso à pasta académica. Foi dada essa garantia em sala de aula aos estudantes por
parte dos elementos do CQA nos diversos momentos de sensibilização realizados. Acresce que se
estas não conformidades existirem têm impacto nas avaliações pelas CAE-A3ES. ---------------------------------- Para finalizar foi decidido fazer um novo pedido à Presidência sobre a situação relativamente
aos representantes dos discentes e do perito externo no CQA. Este era um dos assuntos a ser
discutido diretamente com a Presidente da ESEnfC, mas com tal não foi possível até ao momento
vamos tentar novamente por via e-mail. ---------------------------------------------------------------------------------
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