Resumo da ata da reunião ordinária de janeiro de 2019
------- Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, às quatorze horas, na Sala Costa
Simões do Pólo A da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), com a presença da
Senhora Professora Doutora Aida Cruz Mendes, Presidente da ESEnfC e para a qual foi convidada
toda a comunidade educativa a estar presente, ocorreu a Cerimónia de tomada de posse do novo
Conselho para a Qualidade e Avaliação (CQA). ------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados por email todos os membros deste Conselho. Após a cerimónia, o novo
conselho reuniu na sala de reuniões do CQA para a reunião de trabalho e apresentação. ------------------------ Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Manuela Frederico, Beatriz Xavier, Carlos Melo Dias, Cristina Veríssimo;
Representante dos não docentes: Carlos Beltrão; Representantes dos discentes: João Miguel Plácido,
João Francisco Ferreira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perito em avaliação: a aguardar -----------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Boas vindas aos membros do novo Conselho e apresentação; -------------------------------------Ponto Dois: Regulamento do CQA;----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três: Informações e debate sobre o funcionamento do Conselho; -------------------------------------------------------------------------Síntese dos diferentes Pontos---------------------------------------------------------A Professora Manuela deu as boas vindas aos membros do Conselho, falou sobre o
planeamento e definição de metodologias e sobre qual a melhor data para agendamento mensal das
reuniões de trabalho do CQA. Apresentou o CQA e informou sobre a página WEB e seu conteúdo,
desde o regulamento, competências, composição, etc. --------------------------------------------------------------------Sobre o Regulamento do CQA houve concordância em que cada membro o lesse e analisasse e
propusesse alterações/sugestões para poder ser apresentado novo documento ------------------------------------ A Professora Manuela transmitiu ao Conselho que a Senhora Presidente da ESEnfC tem
manifestado preocupação pelo facto de alguns serviços da Escola ainda não terem regulamentos/
manuais de procedimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Falou-se de alguns constrangimentos com a plataforma informática; da distinção entre a área
estratégica/consultiva e a área operacional na Qualidade e mais especificamente do desempenho de
funções deste conselho. Falou também de estruturas diferentes da nossa, de dinamizadores da
qualidade, do seu papel e da sua visibilidade. Falou da necessidade de tempo/ dedicação que este
serviço exige para que seja incutida a política da qualidade. Acrescentou-se a relação trabalhorecursos … Especificaram-se alguns aspetos concretos e de algumas “áreas” de ação dos CQA, como
os procedimentos, que estatutariamente lhe cabem. Falou-se também da avaliação SIGQ da A3ES, o
que requer investimento nos processos nucleares, falou-se da revisão do Manual da Qualidade, …. ----------Houve concordância na importância e necessidade de um plano/cronograma das atividades do
CQA para o ano 2019 e no plano de reuniões mensais até julho. Além disso, a Professora Manuela
considerou a importância de numa primeira abordagem consultarem a página do CQA no site da
Escola onde constam relatórios, planos e demais informações. Além disso sempre que tivessem
possibilidade virem ao CQA para consultar documentos de trabalho, conversar sobre o órgão e as
atividades e participar nelas. Não virem só nos momentos em que estão agendadas reuniões. ------------------Às dezassete horas, deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada ata a partir da qual se
produziu a presente síntese--------------------------------------------------------------------------------------------------
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