ATA Nº 17 – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos dois dias do mês de dezembro 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 Manuela
Frederico, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro e Isabel Margarida Mendes; o representante do
corpo não docente – Mário Jorge Santos. Não estiveram presentes as representantes dos discentes
Catarina Rodrigues e Joana Costa. O perito Prof. Almerindo Afonso não esteve presente fisicamente,
mas participou via skype. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Revisão de alguns questionários a serem brevemente introduzidos na nova
plataforma informática;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: CQA / GACI / PGRCIC – Vários assuntos, nomeadamente plano de atividades para
2016, Regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: Ponto da situação relativamente à acreditação de cursos; ---------------------------------------- Ponto Quatro: Relatório de atividades; -------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Definição de Indicadores de resultados; ------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Estudo das atividades extracurriculares; --------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Divulgação de dados; --------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Oito: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos diferentes pontos ------------------------------------------------------------------------------------O CQA vai rever para já questionários relativos ao grau de satisfação dos docentes e não docentes
pois pretende fazer a sua aplicação em janeiro. Foi ainda decidido que relativamente ao pessoal não
docente serão aplicados três questionários. Um a assistentes operacionais, outro a assistentes
técnicos e técnicos superiores e outro a aplicar a funcionários com função de chefia ou coordenação,
independentemente da sua categoria. Os três questionários terão um tronco comum, mas será
possível assim melhor caraterizar a satisfação destes profissionais. ---------------------------------------------------- Foi dado conhecimento à equipa de CQA o resultado da reunião do dia 13 de novembro com a
responsável do Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (ata nº 16). ------------------------------------------------- Ponto da situação relativamente à acreditação de cursos. Analisámos o papel que o CQA está a
desempenhar na preparação dos processos para acreditação dos cursos pela A3ES. Expressámos
alguma preocupação com os timings, mas relembrámos que conforme Plano de atividades:
orientação estratégica 2015 (p. 19-20) “o processo de avaliação e acreditação dos cursos em
funcionamento… deve ser liderado pelos Conselhos Técnico-científico e Pedagógico, com a
colaboração do CQA… A responsabilidade de liderar todo este processo cabe ao Conselho TécnicoCientífico que deve poder contar com a colaboração ativa de todos…” ------------------------------------------------ Relatório de atividades. Agendámos para a próxima semana uma manhã de trabalho para a
realização deste relatório. Deverá ser entregue até 31 de dezembro.-------------------------------------------------- Definição de Indicadores de resultados. Esta matéria requer bastante dedicação e análise de
documentos, assim só se iniciará em janeiro, quando já estarão fechadas algumas tarefas agora em
desenvolvimento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente aos dados recolhidos no questionário sobre as atividades extracurriculares a
Professora Ana Paula Camarneiro ficou de realizar um estudo prévio sobre o dados qualitativos e
posteriormente debater o que fazer com esses dados. --------------------------------------------------------------------- Iremos proceder ainda durante este ano civil a auditorias de acompanhamento a todos os
dossiers verificados em setembro de 2014 e junho de 2015. Esta auditora foi agendada para o dia 10
de dezembro de 2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iremos ainda realizar uma auditoria aos Recursos Humanos (cf plano de auditorias 2015 do
CQA), na área da formação baseada no Despacho 01 da Presidência. A preparação da auditoria ao
Serviço de RH será realizada na próxima semana e agendada para 28 de dezembro de 2015. -------------
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