ATA Nº 2/2013
------- Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, pelas dez horas, no Polo A da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho para a Qualidade e
Avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados os membros deste Conselho. -------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: as representantes do Corpo Docente – Professoras Manuela
Frederico-Ferreira; Ana Paula Camarneiro; Cândida Loureiro; Clara Ventura; a representante do
Corpo Não Docente – Dr.ª Natércia Cunha, o representante do Corpo Discente – Davide Cruz e o
Perito em Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso. Esteve ausente o represente do Corpo
Discente – Osvaldo Tavares, tendo sido convocado por email e ao qual não respondeu. ------------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Recolha de dados de satisfação dos estudantes de pós-licenciatura/mestrado e
respetivo tratamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Recolha de dados junto dos recém-graduados e entidades empregadoras. ------------------ Ponto Três: O que fazer/ter para o processo de acreditação do CQA? ----------------------------------------- Ponto Quatro: Debate das ideias sobre “produção de artigos/livro”, cf. decidido.-------------------------- Ponto Cinco: Notícia para o MEMO. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Manifestação de interesse para certificação dos sistemas internos de garantia da
qualidade das Instituições Ensino Superior – emissão de parecer. ------------------------------------------------------ Ponto Sete: “Auscultar” enfermeiros Chefe dos serviços onde há estudantes em Ensino Clínico.
------- Ponto Oito: Outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à recolha de dados de satisfação dos estudantes de pós-licenciatura/mestrado,
deu-se conhecimento dos cursos em que já foi efetuada essa recolha. ------------------------------------------------ Informou-se sobre o número de recém-graduados contactados (63) e quantas respostas se
obtiveram ao questionário que lhes foi enviado, via email, até ao momento (8). ----------------------------------- Sobre as ideias para a “produção de artigos/livro”, fez-se o ponto de situação da elaboração
dos artigos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à notícia para o boletim MEMO da ESEnfC, informou-se que foi elaborada e enviada no
dia 21 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comunicou-se o conteúdo de um documento recebido a 5 de fevereiro, remetido pela Senhora
Presidente da Escola (Manual para o processo de Auditoria da A3ES, janeiro de 2013), em que
solicitava a emissão de um parecer sobre o interesse para certificação dos sistemas internos de
garantia da qualidade das Instituições Ensino Superior. -------------------------------------------------------------Reunião de 13 de fevereiro de 2013
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------- Discutiu-se o parecer. Foi elaborada comunicação interna a enviar à Senhora Presidente da
Escola com o parecer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Analisou-se a possibilidade de auscultar os enfermeiros chefes, dos serviços onde há
estudantes em Ensino Clínico. Assim, foi aprovado por unanimidade a auscultação por questionário. -------- Outros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Proposta de melhorias da ficha da unidade curricular. Foi enviada proposta através de
comunicação interna à Senhora Presidente da Escola e ao Senhor Presidente do Conselho TécnicoCientífico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Auscultação dos estudantes do 1º ano do CLE, seis meses após a sua integração na Escola.
Foi elaborado o questionário. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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