ATA Nº Oito – Ano: Dois mil e quinze
------- Ao dia um do mês de junho de dois mil e quinze, às catorze horas, no Polo A, gabinete da VicePresidente, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu a professora Manuela
Frederico com a professora. Aida Mendes, enquanto elementos respetivamente do CQA e da
Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Questões da Qualidade: Relatório e Manual Qualidade - processo de certificação ---------- Ponto Dois: Acreditação de cursos -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Outros ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um. Analisamos algumas alterações necessárias ao Manual da Qualidade. Revimos a
necessidade de clarificar o texto “Politica da Qualidade”. O texto deve explicitar a formação, a ligação
do ensino à investigação e a prestação de serviços à comunidade. Pensámos ainda na necessidade de
remeter para alguns procedimentos e normas.------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois. Foi feito um ponto de situação relativamente aos documentos enviados ao CQA,
de acordo com o “Guião anotado”. Foi referida a reunião com os diretor/coordenadores de curso e
enviada à Professora Aida a ata dessa reunião. O CQA decidiu, na reunião da passada semana enviar
e-mail aos ‘coordenadores’ no sentido de agradecer os documentos já enviados e de lembrar a
necessidade dos que ainda estão em falta, que é a maioria. Este e-mail será enviado ao
conhecimento da professora Aida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A professora Aida informou que o Curso de Mestrado em Saúde Mental também irá ser
submetido a acreditação. Perguntou sobre o conhecimento do CQA acerca da organização dos
dossiers sitos na secretaria cientifico-pedagógica. O CQA apenas conhece os dossiers que audita e fálo por amostragem. Na semana de 15 a 19 de junho fará mais auditorias a dossiers de curso/unidade
curricular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três. Considerámos a necessidade de realizar reuniões regulares entre a Vice-presidente
e a coordenadora do CQA, no sentido de acompanhamento mais próximo do processo de
acreditação dos cursos e de outras questões afins ao sistema de qualidade da Escola. Marcámos,
assim, a próxima para o dia 22 de junho às 15 horas.------------------------------------------------------------------------ Reunião da Presidência com os enfermeiros chefes. Refletimos se seria oportuno auscultar
nessa reunião a opinião dos enfermeiros chefes – aplicação de questionários. Decidiu-se ser
preferível enviar por e-mall – link, tal como anteriormente e incorporar alguma questão sobre a
utilidade da reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interrompemos entre as 15 e as 17 horas por termos outras atividades agendadas.
Terminamos a reunião às 19:15 h.
------Aida Mendes
-----------------------------------------------------------------------------------------Manuela Frederico
-------------------------------------------------------------------------------------
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