ATA Nº 14 – Ano: Dois mil e quinze
RESUMO
------- Aos dezanove dias do mês de outubro 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) com o Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI) e com a
Comissão de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
(CMPGRCIC). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados por e-mail todos os membros do CQA e da CMPGRCIC. Relativamente ao
GACI, foi enviado um e-mail à sua coordenadora, a Drª. Isabel Maria Primo dos Santos, uma vez que à
data do agendamento da reunião subsistiam duvidas relativamente à constituição atual desse
Gabinete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião pelo CQA: as representantes do corpo docente – Professoras
Manuela Frederico, Elisabete Fonseca e Ana Paula Camarneiro; o representante do corpo não
docente – Mário Jorge Santos e a representante dos discentes, a estudante Catarina Rodrigues. ------------- Estiveram presentes pelo GACI: A coordenadora, Drª Isabel Primo e os elementos externos, a
Drª. Paula Teles e a Drª. Bruna. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes pela CMPGRCIC: Professora Rosa Cristina Correia Lopes e os funcionários
não docentes José Taborda e Cidália Araújo. ---------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi presidida pela presidente do CQA, Professora Manuela Frederico e secretariada
por Mário Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ausentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo CQA: O professor Almerindo Afonso, a professora Isabel Margarida Mendes e a discente
Joana Costa faltaram à reunião tendo justificado a ausência. ------------------------------------------------------------- Pelo GACI: O professor aposentado José Roxo faltou não tendo justificado a sua ausência. ------------- Pela CMPGRCIC: A Coordenadora da Comissão, a professora Cândida Loureiro faltou à reunião
tendo justificado a sua ausência. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Ponto de situação dos diferentes “gabinetes”; -------------------------------------------------------- Ponto Dois: Concurso de ideias sobre “qualidades”;---------------------------------------------------------------- Ponto Três: Aplicação de questionários na Escola – Criação de Norma?;-------------------------------------- Ponto Quatro: Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------Resumo dos diferentes pontos----------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente do CQA deu as boas vindas a todos os elementos presentes e realçou que apesar
de serem grupos de trabalho diferentes, todos no seu conjunto constituem o grupo alargado do CQA,
cf Manual da Qualidade da ESEnfC. Cada grupo trabalha separadamente e tem as suas funções e
especificidades, mas no conjunto são fundamentais ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC). --------------------------------------------------------------------- A professora Manuela fez uma síntese das atividades desenvolvidas até ao momento (…,
relatório de autoavaliação: opinião da comunidade educativa, já enviada à Presidência da ESEnfC, …)
e de quais são as prioridades para os próximos meses (acreditação dos cursos…, preparação de
indicadores de resultado..., identificação das atividades extra curriculares desenvolvidas pelos
estudantes da ESEnfC, ...)------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Coordenadora do GACI também apresentou a situação (…o primeiro semestre de 2015 tinha
sido particularmente complicado. Por um lado tinha deixado de contar com a colaboração da Drª
Carla Nunes, … e a colaboração prestada por alguns elementos que a constituem é residual, … muitas
horas de trabalho realizadas em horário pós-laboral ou mesmo em casa). Espera que durante o 2º
semestre de 2015 conseguissem avançar com a auditoria ao serviço de aprovisionamento. As
auditoras externas designadas para o GACI têm um contrato para prestação de serviços de 12 a 14
horas/mês, mas o volume de trabalho é imenso. ---------------------------------------------------------------------------- Foi ainda referido pela Coordenadora do GACI, Drª Isabel Primo a necessidade de proceder a
uma divulgação junto dos funcionários e dos serviços qual a ligação entre os diferentes gabinetes que
constituem o CQA e da necessidade das pessoas respeitarem e não confundirem as competências
desses gabinetes e dos seus elementos. ------------------------------------------------------------------------------Reunião de 19 de outubro de 2015
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------- Tendo em conta existirem procedimentos, tão análogo entre CQA o GACI e CMPGRCIC, foi
decidido normalizá-lo. Para isso irá ser marcada uma reunião, não tão alargada, para produzir
modelos de documentos a serem utilizados pelos 3 grupos. -------------------------------------------------------------- Ficou ainda decidido proceder a uma divulgação junto da Comunidade Educativa a explicar o
que cada grupo faz e como é realizado a articulação entre os diferentes grupos. ---------------------------------- Foi ainda decidido rever os regulamentos e outra documentação existente sobre os 3 grupos
por forma a que a inter-relação e dinâmica entre os mesmos seja melhor esclarecida e simplificada.
Após este trabalho vai-se estudar a viabilidade de proceder a um plano de atividades e relatório de
atividades único. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O CQA, tanto através da análise dos relatórios como de auscultações presenciais tem tido
algumas observações relativamente ao elevado número de questionários aplicado durante o ano não
só a alunos como funcionários. Esta constitui assim uma preocupação já que esse elevado número de
colaborações pode levar a um cansaço e menor rigor nas colaborações prestadas. -------------------------------- A professora Rosa Lopes apresentou uma proposta de rentabilização das TV’s espalhadas pela
Escola. Ficou decidido formalizar a proposta à presidência da ESEnfC. ------------------------------------------------- Também foi questionado se o SIGQ era obrigatório e a professora Manuela elucidou que de
momento este ainda não é obrigatório nas instituições de ensino superior, mas que é um caminho….-
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