ATA Nº 16 – Ano: Dois mil e quinze
------- Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta minutos, no
Polo B da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu extraordinariamente o
Conselho para a Qualidade e Avaliação (CQA). Esta reunião ficou agendada na reunião ordinária de
outubro de 2015, entre Gabinete de Qualidade e Avaliação, o Gabinete de Auditoria e Controlo
Interno (GACI) e a Comissão de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas (CMPGRCIC). -------------------------------------------------------------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião pelo CQA: Maria Manuela Frederico Ferreira e Mário Jorge
Pires dos Santos; pelo GACI: Isabel Maria Primo dos Santos. ------------------------------------------------------------- Sintese: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reorganização/articulação do CQA, GACI e CMPGRCIC; uniformização de alguns
procedimentos e documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A atividade do CQA é baseada no exercício do diálogo, da participação e da validação
intersubjetiva, bem como nos princípios metodológicos e éticos da investigação e na busca do rigor e
da transparência, em convergência com a missão, a visão e os valores consagrados nos Estatutos da
ESEnfC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conforme o Manual da Qualidade versão1.2, o CQA “integra o Gabinete de Auditoria e
Controlo Interno e a Comissão de Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas” (p. 20), , que se regem por regulamentos próprios. ----------------------------------------------- Tanto o CQA como o GACI têm como que no âmbito da parte da sua missão planear e realizar
auditorias, avaliando de forma independente, objetiva e sistemática as atividades e processos críticos
da ESEnfC, para um melhor desempenho e controlo na gestão da organização.------------------------------------- Para desenvolver esta atividade são usados modelos de impresso, nomeadamente o “Plano de
Auditoria” e Relatório de Auditoria” que são muito similares aos dois gabinetes, por isso vão ser
criados dois novos modelos que reúnam as características dos anteriores e que respondas às
necessidades do CQA e GACI.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A coordenadora do GACI propôs que o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas da ESEnfC, passasse a estar assente numa base métrica de probabilidade de ocorrência.------------ Com base neste modelo efetivamente a CMPGRCIC, o GACI e o CQA trabalhariam como um só
e numa sinergia de esforços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Conversámos sobre o possível caminho para se proceder à avaliação de desempenho do
auditor. Esta ideia mereceu acordo das partes mas ficou para ser estudada num grupo mais alargado.
------- Ficou ainda decidido no início do próximo ano marcar uma nova reunião para aprofundar estes
assuntos com avançar, eventualmente, para a redação de um regulamento comum ao CQA, GACI e
CMPGRCIC. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Às onze horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião ------------------------------------------
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