ACTA N.º 9 /2011
------- Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e onze, pelas dez horas, no Pólo A, da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho para a
Qualidade e Avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Convocados todos os membros deste Conselho e estiveram presentes: Corpo
Docente – Almerindo Afonso; Maria Clara Ventura; Manuela Frederico-Ferreira; Maria Paula
Cordeiro. Corpo não-docente: Natércia Cunha Corpo discente: Joana Silva. Ausente: Corpo
Docente: Cândida Loureiro, por se encontra em férias --------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHO ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Reunião do CQA com o Conselho Pedagógico -------------------------------------------Ponto Dois: - Auditoria dos Sistemas internos de garantia da qualidade nas instituições
de ensino superior – Apreciação da reunião com o Conselho Pedagógico ------------------------------Ponto Três: - Equipa externa de Investigação - … avaliação … -------------------------------------Ponto Quatro: Realização do “Encontro da Qualidade” em Novembro” ----------------------------Ponto Cinco: Questionários on-line --------------------------------------------------------------------------Ponto Seis: - Avaliação (auto) das unidades funcionais e UCP’s ------------------------------------Ponto Sete: Outros -----------------------------------------------------------------------------------------------Resumo dos diferentes pontos: A pedido do CQA realizamos uma reunião com o
CP. Assunto: análise do documento (e processo) de Auditoria dos Sistemas Internos de Garantia da
Qualidade nas Instituições de Ensino Superior – A3Es. Debatemos o que ambos pensamos do
documento. Questionamos a definição da Escola em termos de qualidade - existe um
sistema de qualidade ? ou existem vários subsistemas? que obrigações ? como se
articulam? “quem é quem?” quem coordena? Porquê a existência de sistemas paralelos ?
Foi manifesta a necessidade de reunir com a Presidente da Escola no sentido de encontrar
resposta a esta e outra questões relacionadas.---------------------------------------------------------------- Devemos solicitar aos outros orgãos e serviços o mesmo tipo de colaboração.
Decidimos enviar email para os responsáveis dos diferentes serviços e reunir com o
presidente do conselho técnico-científico. ------------------------------------------------------------------------ Equipa externa de Investigação - … avaliação … Vários colegas nos têm questionado
os membros do CQA acerca da avaliação pela equipa externa. Expressam a estranheza de
apenas termos a informação que todos recebermos por email em 06 de Abril de 2011,
solicitando a melhor colaboração, … --------------------------------------------------------------------------------Questionários on-line - ponto da situação do preenchimento, reuniões com os
engenheiros, elaboração dos relatórios. -------------------------------------------------------------------------- Avaliação (auto) das unidades funcionais e UCP’s . A Presidente do CQA informou
que a próxima reunião da direcção, CQA e coordenadores de UCP é no dia 18 de Julho, fp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

