ATA Nº Nove – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dezassete horas, no Polo A, sala Dr.
Costa Simões, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) reuniram, por solicitação do
CQA, os membros do CQA (Manuela Frederico, Ana Paula Camarneiro, Elisabete Fonseca, Isabel
Mendes e Mário Jorge) com a Presidente da Escola, Maria da Conceição Bento. Por indicação da
Presidente estiveram também presentes o Vice-presidente Fernando Henriques e um pouco depois
chegou a Vice- presidente Aida Mendes e a Presidente do CTC, Ananda Fernandes. ------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Acreditação de cursos --------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Apoio informático ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Sistema interno de garantia da qualidade ------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: AAPR -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi solicitado pela Presidente da Escola alterar a ordem de trabalhos, para que em alguns dos
pontos, nomeadamente ‘acreditação de cursos’ esteja presente a vice-presidente Aida Mendes e a
Presidente do CTC que chegarão um pouco mais tarde à reunião.-----------------------------------------------------Foi justificado pela Presidente do CQA o facto de as estudantes não estarem presentes. Não
foram convocadas para esta reunião, uma vez que as novas estudantes nomeadas pela Comunicação
Interna nº 33 de 06/06/2015 ainda não vieram ao CQA. Virão à primeira reunião vez no próximo dia
25/06/2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Apoio informático. O CQA expressou a sua preocupação com as várias dificuldades
em obter resposta informática às solicitações nomeadamente na recolha de dados (questionários)
junto dos estudantes. Há dados que não foram recolhidos por a disponibilização dos questionários
não ter sido parametrizada/finalizada pelos serviços informáticos. O CQA ilustrou as dificuldades
tidas com o caso da falta de resposta à inclusão de um grupo de questões de “comportamento do
estudante”, decidido numa reunião da Comissão de Acompanhamento da Politica da Qualidade, e
sobre o qual têm sido enviados vários emails aos serviços de informática alertando para a situação.
Outro exemplo é o da disponibilização do questionário destinado aos estudantes do ensino clinico de
Fundamentos de Enfermagem – Comunidade. Este instrumento foi criado com o contributo do CTC e
da coordenadora do ensino clinico. Foi construído na plataforma informática de questionários pelo
CQA e os serviços informáticos foram informados tendo sido solicitada a verificação, parametrização
e disponibilização do questionário, cf. procedimento comum. Na verdade, o questionário não foi
disponibilizado e não foram separados os estudantes em ensino clinico hospitalar e comunidade.
Esta situação veio a invalidar os dados. Foi necessário pensar em alternativas para obter dados e o
CQA organizou o preenchimento dos questionários em papel, em dias que os estudantes vieram à
Escola. Esta solução foi considerada possível pelo CQA, mas longe de ser a desejável. Por um lado os
estudantes preencheram os dois questionários, por outro lado foi contrariado o princípio de
preenchimento antes da avaliação. São apenas algumas, de entre muitas situações de não resposta e
que comprometem o trabalho do CQA e os dados disponíveis. Há dados que não foram recolhidos
por a disponibilização dos questionários não ser finalizada pelos serviços informáticos. ---------------------------- A Presidente e o Vice-presidente querem que seja o CQA a disponibilizar os questionários aos
estudantes e que a plataforma não esteja tão dependente de trabalho dos informáticos. ------------------------ O Vice-presidente informou que não tem dados para justificar aspetos técnicos sugerindo que
se faça uma reunião com o Engenheiro Luís. Este terá informado que o CQA pede dados que o
programa não consegue facultar. O Vice-presidente informou que há um Engenheiro em full time
para o CQA a partir de agora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Escola reiterou que já está designado um informático para trabalhar tudo o
que diz respeito aos questionários e informou que se for necessário comprar aplicativos/programas
compra-se para resolver as situações. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ficou agendada uma reunião para o dia 13 de julho de 2015 com o Vice-presidente Fernando
Henriques e o Eng. Luis. Nessa altura o CQA irá tentar ter pronto um caderno de encargos com o que
o CQA pretende que a futura plataforma de questionários da ESEnfC faça.-------------------------------------------- Ponto Cinco. AAPR. O CQA abordou o facto de nas listas de distribuição de estudantes por
exemplo para as salas de realização de provas de frequência, estarem referenciadas situações como
Estudante-trabalhador ou AAPR. Particularmente acerca desta ultima situação, o CQA questionou se
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não poderá ser constrangedora para os estudantes. A presidente da Escola referiu que esta situação
foi discutida com os estudantes do Conselho de Estudantes e estes não consideraram nada de
negativo. AAPR significa qualquer assunto por regularizar e não só o pagamento de propina. Os
estudantes que têm pagamento de propinas em atraso fazem um pedido à presidente da Escola, e
tem sido sempre deferido, passando a ato administrativo regularizado.---------------------------------------------- Ponto Três e Quatro: Sistema interno de garantia da qualidade e Relatórios. O CQA apresentou
a necessidade de articular, para haver continuidade temporal, entre diferentes relatórios. Realçou
também a necessidade de articulação entre os relatórios das UC’s e relatório do curso, pois é um
elemento importante do SIGQ. O CQA referiu que também importante no SIGQ é a existência de
perito na equipa do CQA. A presidente da Escola informou que a situação agora já está quase
resolvida, porque finalmente a Universidade do Minho permitiu o contrato direto com o professor o
que resolveu o problema. A presidente da Escola disse que o CQA deve garantir que processos que se
têm de fazer são feitos (ex. garantir que a presidente faz o plano e o relatório de atividades). Pode
ainda verificar não só se fizeram mas, quando fazem auditoria verificar se está feito e com que
qualidade. A presidente da Escola disse ainda que o CQA deve fazer relatório de todos os processos
de avaliação que desenvolve. Nos relatórios consta a auscultação de opiniões e as auditorias de
processos intermédios e de processos finais. O CQA deve auditar o relatório da Escola a partir do
momento em que foi aprovado no conselho Geral e entra no relatório do ano seguinte. ------------------------ Ponto Um: Acreditação de cursos. O CQA expressou a sua preocupação pelo atraso na
organização dos processos de cada curso. Apresentou o facto de, embora sabendo que a data de
submissão será 15 de outubro, planeou o desenvolvimento dos processos até final de setembro pois
tinha como objetivo realizar para cada curso uma simulação de avaliação (cf guião para elaboração
de relatório de avaliação/acreditação dos curso).-----------------------------------------------------A presidente da Escola informou que este processo fica na responsabilidade da presidente do
CTC e tudo é tutelado pela vice-presidente Aida Mendes. Mais, disse que ao CQA apenas cabe
avaliar, verificar se as coisas estão feitas. Pediu que lhe fosse enviado por email o guião de
autoavaliação e o guião para elaboração do relatório (documentos disponíveis no site da A3ES). A
Prof. Manuela fará este envio quando finalizar a reunião.----------------------------------------------------------------- Terminamos a reunião às 19:35 h ------------------------------------------------------------------------------------- Manuela Frederico
----------------------------------------------------------------------------------------- Paula Camarneiro
----------------------------------------------------------------------------------------- Elisabete Fonseca
----------------------------------------------------------------------------------------- Isabel Mendes
----------------------------------------------------------------------------------------- Mário Jorge
------------------------------------------------------------------------------------
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