ATA Nº 13 – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas nove horas, no Polo C da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho para a
Qualidade e Avaliação (CQA).------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: as representantes do corpo docente – Professoras Maria
Manuela Frederico Ferreira, Elisabete Pinheiro Alves Mendes Fonseca, Isabel Margarida Marques
Monteiro Dias Mendes e Ana Paula Forte Camarneiro; o representante do corpo não docente –
Mário Jorge Pires dos Santos e a representantes dos discentes a estudante Catarina Gaudêncio Alfaro
Bento Rodrigues. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Período anterior à ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ A Presidente do CQA deu as boas vindas a toda a equipa que se reúne hoje pela primeira vez
após o período das férias. Manifestou a sua preocupação pelo trabalho que estamos a iniciar,
nomeadamente com o processo de acreditação dos cursos que, pela análise que fazia aos
desenvolvimentos internos, está ainda bastante atrasado. Também expressou questões relacionadas
com cursos a descontinuar. Foi igualmente referido o sistema Interno de garantia da qualidade da
Escola e algumas melhoria de que necessita. Neste sentido a presidente do CQA já solicitou uma
reunião à professora Aida Mendes, Vice-presidente da Escola responsável pelas questões da
Qualidade, para se fazer o ponto da situação. -------------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior; --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Informações sobre a reunião da Comissão de Acompanhamento da Politica da
Qualidade (CAPQ), de trinta de julho de dois mil e quinze; ---------------------------------------------------------------- Ponto Três: Metodologia e divisão de tarefas no CQA;------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Relatório de autoavaliação; --------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Processo de acreditação dos cursos - Utilização do guião… (APAPNCE) ---------------------- Ponto Seis: “Perito do CQA”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Pendentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Oito: Norma / Questionário de mestrado; -------------------------------------------------------------------- Ponto Nove: Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos diferentes pontos -------------------------------------------------------------------------------------------- A ata da reunião anterior foi enviada aos elementos do CQA juntamente com a ordem de
trabalhos para a presente reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente do CQA fez um resumo breve sobre alguns pontos da reunião da CAPQ de trinta
de julho de dois mil e quinze, informando que tinham sido discutidos assuntos relativos à política da
qualidade e melhorias que têm que ser introduzidas no plano de atividades da Escola, como o
número de alunos em sala de aula, a revisão da maioria dos regulamentos da ESEnfC, a questão do
melhoria das condições acústicas da sala maior (tantas vezes solicitado pelos alunos nos diferentes
questionários), a urgência de se planear as necessidades do corpo docente com alguma distância
temporal, a necessidade de abrir mais cedo os processos de inscrição em diferentes formações para
melhor perspetivar necessidades de recursos. ------------------------------------------------------------------------------- Foi referido que tendo em conta que os processos têm vindo a ser avaliados, seria já o
momento de avaliar resultados. Para isso é necessário definir um conjunto de indicadores. -------------------- A segunda solicitação feita pela CAPQ ao CQA foi a realização de um estudo sobre atividades
extracurriculares dos estudantes.--------------------------------------------------------------------------------------------- Foram analisadas propostas gerais, previamente esboçadas pela professora Manuela Frederico
e pelo senhor Mário Jorge, para um questionário sobre as atividades extracurriculares, tendo ficado a
professora Ana Paula de rever o texto introdutório. ------------------------------------------------------------------------ A data aprovada para a aplicação do questionário foi a semana de 21 a 25 de setembro.---------------- Das tarefas que estão para realizar a que mais preocupa o CQA é a acreditação dos cursos. Foi
decidido que mesmo não havendo ainda matéria a submeter no âmbito da acreditação para auditar
internamente seria aconselhável nas próximas sessões de trabalho avançar com a verificação de
evidências, através da informação publica disponível no sitio do internet da Escola. Assim,
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poderíamos partir desta informação para efetuar o levantamento de falhas, omissões e propostas de
correção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também foi, a necessidade já anteriormente identificada e reforçada pelo perito da
necessidade de produzir informação escrita na forma de artigos científicos. ----------------------------------------- O Conselho Pedagógico, tal como em anos anteriores, vai também este ano promover três dias
específicos para a integração aos alunos do 1º Ano. O CQA foi convidado a realizar uma breve
apresentação, que terá lugar no dia dezassete no Auditório do Polo A, e que será realizada pela sua
presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi decidido que a sensibilização em sala de aula aos alunos do 1º Ano, 2º Ano e 3º Ano será
maioritariamente conduzida pelas representantes dos discentes no CQA. No primeiro ano serão
apoiadas pela professora Elisabete Fonseca, no segundo ano, pela Professora Ana Paula e no terceiro
ano pela professora Isabel Mendes. Relativamente aos alunos do primeiro ano foi decidido ainda que a
sensibilização só seria realizada durante a terceira semana de aulas e o quarto ano só durante o
oitavo semestre, após o ensino clínico. ---- Os cronogramas desta atividade irão ser desenvolvidos de
acordo com a possibilidade de articulação entre docentes e discentes. ----------------------------------------------- Foram decididos os pontos a apresentar aos alunos por forma a homogeneizar ao máximo a
informação: O que é o CQA e quais as suas funções; A não identificação das respostas / Anonimato;
A importância da participação; Os questionários do CQA estarem devidamente identificados; O não
bloqueio à Pasta Académica; O princípio associado às datas de aplicação dos questionários; Formas
de divulgação do CQA e do seu trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------- Como decisão final e tendo em conta o elevado volume de trabalho a desenvolver, os
diferentes elementos que compõem este Conselho devem vir com maior regularidade ao CQA.--------------- O relatório de autoavaliação está numa fase bastante avançada e queremos que esteja pronto
até final do mês de setembro, contando-se para isso com o trabalho e propostas de melhoria de
todos os elementos que compõem o CQA. ------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à aplicação do questionário aos estudantes que concluíram dissertação , foi
decidido solicitar aos serviços académicos que no final de cada semestre enviem ao CQA lista dos
estudantes que concluíram a dissertação, com o contacto de e-mail e com a designação do curso.
Será enviado e-mail com um link com acesso ao questionário. Os dados recolhidos serão tratados e
enviados aos coordenadores de cada curso. ---------------------------------------------------------------------------------- Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi discutida a observação da A3ES relativa ao CQA sobre a existência de insuficiências no que
diz respeito a auditorias concretamente ao processo pedagógico, de investigação e desenvolvimento,
e de extensão/ ligação ao exterior. -------------------------------------------------------------------------------------------- O CQA vai iniciar com auditoria sobre dissertações de mestrado e estudos associados da
UICISA:E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi pensada a data de dezanove de outubro para a reunião alargada do CQA em que também
participarão o Gabinete de Auditoria e Controlo Interno e a equipa do Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas da ESEnfC.------------------------------------------------------------------------------------- Às doze horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente
ata, que depois de lida vai ser assinada pela Presidente, Professora Manuela Frederico-Ferreira e por
quem a secretariou, Mário Jorge. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Manuela Frederico-Ferreira,
------------------------------------------------------------ Mário Jorge,
-----------------------------------------------------------------------
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