ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

PLANO 2015-2018
O Conselho para a Qualidade e Avaliação, de acordo com os Estatutos da ESEnfC, está dotado
de competências ao nível da qualidade e da avaliação e rege-se por regulamento interno
próprio. Ciente de que a novos tempos devem corresponder novos desafios, pretende assumir
mais cabalmente as suas competências, tais como: promoção e controle de qualidade e
avaliação; promoção de iniciativas e medidas tendentes à adoção sistemática de uma política
de qualidade e respetiva monitorização; padronização de procedimentos no sentido da
melhoria da qualidade. Para tal, continuaremos a contar com participação efetiva dos
diferentes setores da Escola e com o exterior.
Este Conselho definiu um Plano para o período 2015-2018, no qual se encontram definidas
orientações que servem de base ao Sistema de Garantia da Qualidade.
No sentido de cumprir as funções de promoção e controlo da qualidade e avaliação da ESEnfC
e dos cursos (cf artigo 62º, Estatutos da ESEnfC), os processos de medição, análise e medidas
de melhoria, desenvolvidos pelo CQA verificam a conformidade do sistema com os referenciais
normativos e com os requisitos legais e regulamentares, avaliam a sua eficácia e eficiência e
contribuem para a melhoria continua.
No âmbito das competências definidas, pretendemos continuar a investir nos processos
internos de garantia da qualidade, dentro de um quadro de inovação e desenvolvimento,
entendendo que qualquer regime de avaliação se deve qualificar pela equidade, pela isenção,
pela transparência, pelo rigor e abrangência. Num princípio de otimização e racionalização da
utilização de recursos humanos e tecnológicos, reforçaremos as atividades de sensibilização
para a avaliação e normalização, quer sejam de natureza obrigatória ou voluntária.
De seguida apresenta-se a Missão, a Visão, os Princípios e as Metas do CQA, enquanto
elementos norteadores, o Modelo e o Mapa de Processos a desenvolver no período em
referência, bem como o Plano de Atividades para o ano 2015, estruturando os objetivos e
atividades fundamentais que pretendemos desenvolver.

Missão
Promover e controlar a qualidade e avaliação da ESEnfC e dos cursos, sendo um vetor
estratégico na promoção de melhoria contínua dos processos e serviços, baseado no exercício
do diálogo, da participação e da validação intersubjectiva, nos princípios metodológicos e
éticos da investigação e na procura do rigor, transparência e da sua própria melhoria, em
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convergência com a missão, visão e valores da ESEnfC, tendo enfoque na satisfação dos
stakeholders.

Visão
O CQA orientado por normas nacionais e internacionais é uma referência nos processos de
garantia da qualidade e de melhoria contínua a nível das instituições de ensino superior de
enfermagem.

Princípios
O CQA salienta como princípios da sua actuação:
 Rigor – orientar por critérios objetivos;
 Transparência – disponibilizar a informação no melhor interesse dos colaboradores e
instituição;
 Participação – dar a todos voz e possibilidade de participar de forma construtiva;
 Imparcialidade – julgar os factos pelas provas de sua existência e neutralizar as questões
referentes às pessoas;
 Efectividade e eficiência – produzir resultados que satisfazem as necessidades tendo em
conta a melhor utilização possível dos recursos;
 Responsabilização – apoiar as acções em razões e responder por elas;
 Orientação de consensos – mediar diferentes interesses de modo a atingir um consenso
alargado naquilo que é o melhor interesse da ESEnfC;
 Primado da lei – enquadramento legal.

Metas
 Participar na definição do sistema interno de garantia da qualidade.
 Continuar a política de promoção da qualidade baseada em informação relevante.
 Continuar o processo para obtenção da qualificação e reconhecimento necessários à
certificação do sistema interno de garantia da qualidade da Escola.
 Garantir rentabilização de recursos.
 Promover processos de formação e de autoavaliação.
 Conceber e realizar estudos em articulação com outros órgãos ou serviços da Escola.
 Incrementar a articulação intersetorial.
 Manter o contacto com os antigos alunos de enfermagem das Escolas de Coimbra.

Segmentos de Clientes
 Direção;
 Discentes;
 Docentes;
 Não docentes;
 Comunidade;
 Instituições externas à ESEnfC.
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Proposta de Valor
 Conveniência, validade e fiabilidade dos dados;
 Personalização dos dados (Por docente, por unidade curricular, por serviço, …)
 Rapidez na recolha e processamento dos dados;
 Apoiar e fundamentar a tomada de decisão;
 Possibilidade de abranger várias áreas (Serviços, Ensino, Mobilidade, Planos
ocupacionais,…)
 Política de redução de custos:
1. Diminuição da utilização de papel;
2. Utilização de plataformas informáticas.

Canais de Distribuição
 Internet;
 Pasta Académica;
 Newsletter;
 Aplicações próprias;
 Relatórios;
 Apresentações orais;
 Cartazes informativos.

Relacionamentos com os Clientes
 Reuniões mais frequentes com as diferentes UCP’s e serviços;
 Criação de um fórum de discussão (debates, reuniões, entrevistas, análises SWOT, …);
 Envio de inquéritos/escalas, marcação de entrevistas…
 Maior visibilidade a decisões tomadas com base em informação do CQA;
 Convite a outros elementos da Comunidade Educativa para momentos importantes da
atividade do CQA (Ex: Elaboração de Regulamentos, Planos, …);
 Disponibilização de documentos;
 Análise de solicitações pontuais, para possível resposta/encaminhamento
 Marketing.
Linhas de Receita
 Uma correta e atempada análise e fornecimento de dados permite economia de
recursos;
 Prestação de serviços externos;
 Difusão de conhecimento através de publicações ou apresentações;
 Realização de conferência/encontro sobre Qualidade e Avaliação, ou sobre Avaliação no
Ensino Superior;
 Ajuda na implementação de um sistema de Workflow com ganhos na qualidade da
comunicação

Recursos-Chave
 Equipas multidisciplinares (professores, estudantes, não docentes, enfermeiros, …
comunidades….) para determinadas fases (Ex: da avaliação, …);
 Plataformas tecnológicas próprias que permitam agilizar e personalizar processos;
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 Plataformas generalistas que permitam por exemplo chegar de forma simples e fácil a
públicos externos (Ex: Plataforma de inquéritos da Google para obter dados dos
empregadores, recém licenciados, …);
 Espaço e condições físicas de trabalho, recursos materiais e algum equipamento.

Parceiros-Chave
 Membros do CQA;
 Elementos da comunidade educativa da ESEnfC;
 Peritos externos em áreas chave (enfermagem, saúde, informática, qualidade,
avaliação…);
 Responsáveis de ensinos clínicos;
 Principais empregadores dos graduados pela ESEnfC;
 Principais empresas de recrutamento;
 Instituições de saúde e de prestação de serviços de saúde;
 Outras Escolas Superiores de Enfermagem (Nacionais e Internacionais).
 A3ES.

Estrutura de Custos
 Apostar na implementação de tecnologias internas ou plataformas generalistas (Ex:
Google) para diminuição dos custos com suportes informáticos para obtenção de dados;
 Divulgação de dados, informação e outra documentação preferencialmente em formato
digital;

Mapa de Processos

– I - FORMAÇÃO

CQA
medição
análise
medidas
de melhoria

– II - INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
–III - COMUNIDADE EDUCATIVA
–IV - DIREÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO
–V - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
– VI - INTERNACIONALIZAÇÃO E COOPERAÇÃO
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Entradas

Exigências legais e
normativas

Processo

Saídas

Medição, análise e medidas de
melhoria

Evidências de garantia da
qualidade

Gestor do Processo: Conselho
para a Qualidade e Avaliação

Atividades principias






Auscultação da comunidade educativa
Análise dos dados
Produção de relatórios
Divulgação de informação
Participação nos processos de melhoria contínua

Atividades de medição

Atividades de análise

Promover a avaliação dos projetos e
atividades de extensão a comunidade
(de acordo com referencial normativo
de cada projeto ou atividade)
Verificação da conformidade do
sistema com os referenciais normativos
e com os requisitos legais e
regulamentares em cada sector /
serviço / unidade (norma especifica
para cada sector / serviço / unidade, de
acordo com os seus referenciais)
Recolha de opinião junto da
comunidade educativa:
 Estudantes
 Norma 001CQA;
 Norma 002CQA;
 Norma 003CQA;
 Norma 004CQA;
 Norma 005CQA;
 Norma 006CQA
 Norma 007CQA
 Recém-licenciados
 Norma 014CQA;
 Empregadores
 Norma 015CQA;
 Docentes
 Norma 008CQA
 Norma 009CQA
 Norma 010CQA
 Norma 016CQA

- Analisar os resultados
em
função
dos
referenciais
- Analisar os resultados
em
função
dos
referenciais

Indicadores de desempenho do
processo
De acordo com o calendário do
projeto

Obs.

Anual

- Realizar auditorias

- Analisar os dados e
organizar os respetivos
relatórios
- Realizar estudos de
comparabilidade, com
outras instituições de
ensino superior, dos
resultados dos vários
indicadores de opinião
dos estudantes, quer
de satisfação com os
serviços e setores da
Escola, quer relativos
às unidades
curriculares e docentes
- Aplicação da
‘Especificação técnica
para o processamento

- Disponibilizar questionários de
opinião sobre a UC/docente a
todos os estudantes no final de
todas as unidades curriculares.
- Reuniões semestrais com os
estudantes em todos os cursos
de pós-licenciatura/mestrado.
- Disponibilizar questionários de
opinião sobre os serviços e
sectores da Escola
semestralmente a todos os
estudantes.
- Disponibilizar questionários de
opinião sobre a UC a todos os
docentes no final das unidades
curriculares.
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 Não docentes
 Norma 011CQA
 Tutores de ensino clínico
 Norma 012CQA
 Enfermeiros chefes
 Norma 013CQA
 Norma 017CQA

de critérios de
sinalização das
UC/docentes’.

- Disponibilizar questionário a
todos os tutores de ensino
clinico.
- Disponibilizar anualmente
questionário a todos os
enfermeiros chefes dos serviços
onde há estudantes em ensino
clinico.
- Disponibilizar anualmente
questionário de satisfação a
todos os docentes
- Disponibilizar anualmente
questionário de satisfação a
todos os não docentes
- Disponibilizar aos docentes o
relatório da expressão de
opinião dos estudantes por
unidade curricular e docente até
15 dias após o términus da
unidade curricular
- Elaboração do Relatório de
auto-avaliação: opinião da
comunidade educativa. Entregar
à Presidente da Escola até 31 de
dezembro do ano
correspondente.
- Disponibilizar síntese do
Relatório final na página da
ESEnf, CQA - anual
- Estudo de comparabilidade anual

Realizar auditorias internas regulares,
de forma programada, dirigidas e
registadas (Norma 019CQA)
Avaliar auditorias realizadas, em
termos do cumprimento de
programação, execução e registo
Monitorizar as práticas de coordenação
e apoio à gestão dos cursos, cf. guia de
boas práticas para a coordenação dos
cursos/diretivas de apoio à gestão dos
cursos, através do processo de
auditorias internas;
Participar, com a Presidência ou outros

Analisar a
conformidade entre as
normas/procedimentos
e a sua execução

- Sinalização da UC/docente (se
existir) até 30 dias após o
términus da unidade curricular
Anual – Elaboração e envio do
relatório de auditorias.

Anual

Semestral
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órgãos, na definição de
responsabilidades, recursos,
metodologia e prazos para
implementação de acções de melhoria
e sua monitorização
Recolher opinião sobre o CQA, por
auscultação dos diferentes elementos
da comunidade educativa

Analisar os dados e
decidir medidas de
melhoria

Semestral
- Implementar uma estratégia de
“marketing”
relativa
aos
questionários, por forma a que
quem os preencha não o sinta
como uma obrigação
- Cumprir todos os requisitos
legais, regulamentares e
normativos

Atividades relacionadas com medidas de melhoria
Contributos




















Analisar e apresentar os resultados da avaliação do CQA;
Colaborar na atualização do Manual de Qualidade da Escola;
Colaborar na homogeneização e revisão dos Manuais de Normas e Procedimentos;
Refletir sobre a coerência entre o plano estratégico e os processos de garantia da
qualidade;
Orientar o sistema, sobretudo, para a melhoria contínua;
Explicitar a política da qualidade;
Promover a participação externa na definição da política da qualidade;
Colaborar na promoção do desenvolvimento de uma cultura de qualidade institucional;
Analisar e refletir sobre a cultura, política e o reconhecimento da qualidade na ESEnfC,
através do desenvolvimento dos processos necessários à certificação.
Implementar uma estratégia que permita a visualização do contributo dos resultados
apurados nos questionários para a melhoria;
Obter maior proximidade e colaboração direta com o Serviço de Informática;
Conceber e realizar estudos em articulação com outros órgãos ou serviços da Escola
(Realizar pesquisa bibliográfica, Produzir e publicar resultados, Divulgar estudos
desenvolvidos pelo CQA);
Desenvolver projectos de investigação sobre domínios específicos da avaliação e
qualidade, sem prejuízo das atribuições da unidade de investigação em ciências da
saúde da ESEnfC;
Continuar a investir na divulgação dos resultados da qualidade, tanto interna como
externa;
Ponderar as solicitações e sugestões recebidas;
Emitir sugestões e recomendações aos diferentes órgãos e serviços da ESEnfC;
Apresentar propostas de melhoria nos diferentes órgãos/serviços;
Aperfeiçoar as técnica internas de avaliação, tornando-as mais robustas;
Assegurar a ligação à A3ES.
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Plano de melhoria
 Realizar “Open day CQA”;
 Criar a Newsletter CQA;
 Promover ações de divulgação dos resultados dos inquéritos aos estudantes, junto da
comunidade académica e entidades exteriores;
 Participar em eventos científicos;
 Realizar um seminário com os “CQA’s” das diversas escolas de enfermagem ou
eventualmente de instituições de ensino superior;
 Propor a realização de seminários, conferências e workshops para aprofundar questões
referentes à avaliação e qualidade, bem como para debater outros aspectos relativos ao
desenvolvimento e melhoria da missão e atribuições da ESEnfC;
 Divulgar o trabalho do CQA, nomeadamente através de comunicações em eventos
científicos e publicações;
O sistema de garantia da qualidade interliga-se com todos os órgãos e estruturas da Escola e o
seu desenvolvimento implica o envolvimento de todos, considerados individual ou
coletivamente, pelo que a responsabilidade pela Qualidade não é exclusiva do CQA mas sim
repartida por todos os colaboradores da ESEnfC.

CQA
20 de janeiro de 2015
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