ATA Nº 10 – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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; o representante do corpo não docente – Mário
Jorge Pires dos Santos e as representantes dos discentes as estudantes Catarina Gaudêncio Alfaro
Bento Rodrigues e Joana Raquel Brito da Costa. ----------------------------------------------------------------------------- Período anterior à ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ Boas vindas às novas representantes dos discentes no CQA.
------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior; --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Receção das estudantes; ---------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Balanço do processo de acreditação dos cursos e continuidade dos trabalhos; ------------- Ponto Quatro: Recolha de dados junto dos novos-graduados; -------------------------------------------------- Ponto Cinco: Recolha de dados sobre a dissertação de mestrado; ---------------------------------------------- Ponto Seis: Questões informáticas relativas a aplicação de questionários ------------------------------------ Ponto Sete: Metodologia e divisão de tarefas para a construção do relatório de autoavaliação
2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Oito: Produção/divulgação (apresentação, artigo,..); ------------------------------------------------------ Ponto Nove: Outros assuntos; -------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos---------------------------------------------------------------------- Ponto Um ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade pelos presentes (não considerando as
estudantes) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uma vez que por decisão da presidência da ESEnfC os processos inerentes à acreditação dos
cursos ficaram sob a responsabilidade da Presidência e do Conselho Técnico-científico (CTC), o CQA
vai desde já começar a trabalhar na preparação da auditoria de todo o processo. O CQA está
preocupado com o processo de avaliação, não por entender existirem irregularidades, mas sim
porque a Escola tem demasiadas especificidades e particularidades que trazem dificuldades. Assim,
espera que seja possível atempadamente corrigir as situações que se considerem menos bem. --------------- Foi decidido a metodologia a adotar na recolha de dados relativos a graduados pela ESEnfC.
Mais uma vez foi referido que talvez a existência da modalidade “alumni” permitisse acesso a uma
funcionalidade que possibilitasse o acesso a uma plataforma de questionários via “pasta académica” ------- Foi apresentado a análise sobre as taxas de sucesso nos cursos de mestrado, o que se
relaciona com a conclusão das dissertações. Foi também proposta metodologia de cálculo das taxas
de sucesso. Esta proposta foi aprovada por unanimidade e será enviada ao CTC. É igualmente
necessário criar um questionário para recolha da opinião dos estudantes sobre a dissertação e este
deve constar no manual de procedimentos do CQA. ------------------------------------------------------------------------ Foi solicitado aos novos elementos do CQA formas novas e mais eficazes de fazer chegar
informação aos estudantes. Na próxima reunião extraordinária serão apresentadas algumas
propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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