ATA Nº 2 – Ano: Dois mil e dezanove
Síntese
--------Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, às quatorze horas teve lugar no
gabinete do CQA a reunião de trabalho deste Conselho. ------------------------------------------------------------------ Foram convocados por email todos os membros deste Conselho. -----------------------------------------------Presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Docentes: Manuela Frederico, Beatriz de Oliveira Xavier, Carlos Manuel de Melo Dias; -------------------Representante dos não docentes: Carlos Miguel Mata Fernandes Beltrão; -----------------------------------Representantes do corpo discente: João Miguel Martins Plácido, João Francisco Coelho Ferreira;
--------Perito em avaliação: Professora Patrícia Moura e Sá (FEUC). ------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; -------------------------------------------------------Ponto Dois: Plano de atividades da ESEnfC e plano de atividades do CQA; ------------------------------------Ponto Três: Monitorização de alguns procedimentos; --------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Outros assuntos; ------------------------------------------------------------------------------------------Síntese dos diferentes pontos: -------------------------------------------------------------------------------------------Falou-se sobre a elaboração do plano de atividades. Acerca do GACI e da CMPGRCIC que fazem
parte do CQA, segundo o exposto no Manual da Qualidade, e sobre o regulamento deste órgão. A
atualização do regulamento do CQA tem de aguardar. ---------------------------------------------------------------------Relativamente ao manual da qualidade e ao mapa de processos falou-se na necessidade da sua
atualização, de acordo com o plano estratégico da Escola. Concordou-se que é necessário, de maior
operacionalidade e que realmente as fichas de processo estão dificultadoras de base de trabalho para
o CQA poder monitorizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Refletiu-se na importância de verificar, de acordo com a política da qualidade e de acordo com
os referenciais da agência, mas primeiro a necessidade de cumprir o nosso Sistema Interno de Garantia
da Qualidade. Exemplificámos com o Guia das Boas práticas para a coordenação dos cursos. Foi
também referido e reforçado pela Doutora Patrícia, entre outros aspetos, a necessidade de termos
evidências e de estarem documentadas e de algumas evidências exigidas pela A3ES. ----------------------------- Foram partilhadas algumas experiências que podem ser enriquecedoras para dinamizar
atividades futuras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram apresentadas algumas situações, ora identificadas e que cabe ao CQA monitorizar e
decidiu-se algumas atividades próximas que o CQA irá realizar no âmbito das suas competências. -------------Às dezasseis horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a ata e
posteriormente se produziu a presente síntese ----------------------------------------------------------------------

Reunião de 4 de fevereiro de 2019

1

