ATA Nº Dois – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos dezanove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas catorze horas, no Polo C da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho para a
Qualidade e Avaliação (CQA).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 reunião de treze de fevereiro de dois mil e quinze; --------------------------------- Ponto Três: Preparação da apresentação pública de resultados; ------------------------------------------------ Ponto Quatro: Sinalização das UC; -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Análise dos comentários dos estudantes em UC para informação ao científico;----------- Ponto Seis: Plano de auditorias para 2015; --------------------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE DOS DIFERENTES PONTOS ------------------------------------------------------------------------ A equipa do CQA fez um balanço muito positivo da reunião de treze de fevereiro de dois mil e
quinze, pois considerou-a extremamente oportuna e esclarecedora relativamente ao processo de
acreditação de cursos da ESEnfC pela A3ES, no próximo ano letivo. Permitiu a consciencialização de
todos de que este processo é externo ao CQA e à própria ESEnfC, mas de vital importância para o
futuro desta instituição.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi decidida a realização de alguns cruzamentos de dados, como seja a comparação de valores
médios dos últimos anos nas diferentes Unidades Curriculares para averiguar de eventuais
consequências do aumento do número de estudantes por turma que ocorreu este ano. Esta sugestão
mereceu a concordância de todos com a ressalva de que só se realizaria para as unidades curriculares
obrigatórias da licenciatura. --------------------------------------------------------------------------------------Foram debatidas as faltas sucessivas e não justificadas das estudantes. Já foi dado
conhecimento à presidente da Escola, mas foi decidido enviar uma nova Comunicação Interna a
questionar o ponto de situação relativamente à participação de representantes dos alunos no CQA e
aproveitar a mesma para perguntar pelo processo do perito externo. ------------------------------------------------- Foi ainda decidido, apresentar dados sobre o que o CQA tem realizado nos últimos tempos e,
de certa forma, esclarecer que não coube ao CQA a decisão de ter contratado os serviços de uma
entidade externa para questões de garantia de processos internos de garantia da qualidade, embora
tivesse sido incluído no grupo de trabalho desde o primeiro momento. ----------------------------------------------- Quanto à sinalização das UC’s, e relativamente à Norma 0016 CQA - Especificação para o
processamento de critérios de sinalização das UC/docentes, requer mais reflexão. -------------------------------- O CQA, vai realizar um levantamento de todos os comentários de opinião dos estudantes
relativamente às UC’s obrigatórias lecionadas no 1.º semestre 2014-2015 do CLE, a fim de apresentar
ao Conselho Técnico Científico. Se a informática conseguir recuperar as respostas dadas pelos alunos
sobre o seu próprio comportamento em sala de aula, o estudo ficará ainda mais completo.
Lembramos que a inclusão destas questões foi solicitada em março de 2014 e tem-se
frequentemente levantado a questão aos engenheiros informáticos. -------------------------------------------------- Foi decidido disponibilizar no site da Instituição - CQA, o plano de auditorias que o CQA se
propõe fazer para o ano de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Abordou-se a necessidade imperiosa da ESEnfC elaborar um plano de gestão de catástrofe com
eventuais simulacros. Este assunto voltara a análise. ----------------------------------------------------------------------- Também foi referida a falta de segurança sentida na Escola uma vez que esta tem demasiadas
entradas não controladas. Outro aspeto referido e tanto mais grave quando se trata de uma escola
de saúde, é a falta de acessibilidade para muitos dos espaços internos. -----------------------------------------
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