ATA Nº Quinze – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas catorze horas, 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. --------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: As representantes do corpo docente – Professoras Manuela
Frederico-Ferreira, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro, as representantes dos discentes,
Catarina Rodrigues e Joana Costa e o perito Professor Almerindo Afonso. A Professora Isabel
Margarida estava a fazer parte de um júri e o representante dos não docentes Mário Jorge em
dispensa para exame.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior; --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Concurso de ideias sobre SIGQ; ------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Critérios/regulamento para aplicação de questionários (internos e externos) na
ESEnfC; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Auditorias pedagógicas; -------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Divisão de tarefas para o processo de acreditação; ----------------------------------------------- Ponto Seis: Reorganização do CQA GACI e CMPGRCIC; ------------------------------------------------------------ Ponto Sete: Auscultação dos alunos através do Facebook; ------------------------------------------------------- Ponto Oito: Síntese do Relatório de Autoavaliação ----------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos------------------------------------------------------------------------------------------ Concurso de ideias sobre SIGQ. Houve unanimidade no interesse desta iniciativa.------------------------- Critérios/regulamento para aplicação de questionários (internos e externos) na ESEnfC.
Debateu-se o facto de com frequência os estudantes serem alvo de procura para preenchimento de
questionários. Contudo, não se chegou a uma decisão sobre o papel do CQA nestes processos,
nomeadamente da sua regulamentação --------------------------------------------------------------------------------------- Auditorias pedagógicas. Este assunto teve um relevo particular na medida em que se cruza
com o processo de acreditação dos cursos. O Relatório de auditoria sobre as dissertações de
mestrado de 22/10/2015 mereceu de imediato resposta da Presidência, reencaminhamento e levou
à marcação, pela Senhora Vice-Presidente Aida Mendes, de uma reunião com os coordenadores de
curso, presidente do CTC, coordenador da UICISA:E e presidente do CQA. Teremos de planear outras
auditorias igualmente ou ainda mais relacionadas com o ensino, pois as auditorias de natureza
concursal/logística e financeira são realizadas pelo GACI. ----------------------------------------------------------------- Divisão de tarefas para o processo de acreditação. O parecer do CQA sobre o relatório de autoavaliação de cada um dos cursos a submeter à A3ES será elaborado pelo menos por dois elementos
do CQA. Mas o CQA não pode estar a entrar em particularidades da organização dos processos pois
conforme fomos “chamados à atenção”, o papel do CQA é verificar/auditar, não é construir os
processos. O Professor Almerindo considerou ser impensável fazer um relatório para cada curso
como foi feito para o curso de mestrado em enfermagem de saúde mental e psiquiatria face à 1.ª
versão enviada ao CQA e acrescentou a importância de o CQA trabalhar sobre documentos bastante
mais completos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reorganização do CQA GACI e CMPGRCIC. Está marcada para o próximo dia 13 uma reunião
entre estes três grupos no sentido de conjugar alguns esforços e de uniformizar documentos e
procedimentos, sempre que possível. ------------------------------------------------------------------------------------------- Auscultação dos alunos através do Facebook. As estudantes consideram que era importante
existir uma página de Facebook CQA para sondagens, opiniões,… Aceitamos, mas contudo
gostaríamos que fossem os próprios estudantes a apresentar uma proposta concreta e
fundamentada para que a possamos apresentar à direção da Escola. As estudantes irão debruçar-se
sobre esta questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Às dezassete horas, 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
secretariou, Elisabete Fonseca. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Manuela Frederico-Ferreira,
------------------------------------------------------------ Elisabete Fonseca,
----------------------------------------------------------------------Reunião de 03 de novembro de 2015
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