ATA Nº 08 Ordinária – Ano: Dois mil e dezasseis

------- Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, às nove horas e trinta minutos, no
Polo C da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho
para a Qualidade e Avaliação (CQA).--------------------------------------------------------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Professoras Manuela Frederico, Elisabete Fonseca e Ana Paula Camarneiro; Não
docente: Mário Jorge Santos; Discente: Joana Costa e Perito: Professor Almerindo Afonso. --------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: “Congresso” da Qualidade inserido nas comemorações de aniversário da ESEnfC; --------- Ponto Dois: Auditorias 2016;---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Plataforma informática; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Questionários do GRNI;--------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Relatório de autoavaliação da comunidade educativa; ------------------------------------------- Ponto Seis: “Projeto CQA”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Sete: Outros ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESE DOS DIFERENTES PONTOS ------------------------------------------------------------------------------------ A discente Catarina Rodrigues enviou um email referindo não ter disponibilidade para
continuar a pertencer à equipa do CQA. ---------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Congresso: o essencial a nível da parametrização do site do evento está
feito. Neste momento já estamos a tratar de como o lançamento de possíveis alojamentos na cidade
de Coimbra. Temos articulado com a Dr.ª. Clara Simões e com o professor Fernando Henriques
questões relativas às refeições. Vamos procurar informação sobre eventuais programas sociais a
oferecer no evento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Professora Manuela Frederico reforçou a necessidade imperiosa do cumprimento do plano de
auditorias, mas facto não se avançou muito neste ponto. ----------------------------------------------------------------- Continuam a ser identificados, mas também resolvidos, algumas falhas com a nova plataforma
de questionários da ESEnfC. Está a haver um maior envolvimento no desenvolvimento deste projeto
e aparentemente estava a haver uma evolução favorável em termos de resposta. --------------------------- Uma vez que há muitos assuntos para tratar e neste ano letivo já não vamos aplicar mais
questionários ao GRNI, este assunto ficou para tratar noutra reunião. ------------------------------------------------ Ficou decidido face ao nosso entendimento e ao expresso na reunião de 22.04.2016 sujeita ao
tema ‘indicadores de Qualidade’ (tal como todos os anos à exceção do ano passado), realizar o
relatório de autoavaliação da comunidade educativa no final do ano civil. ------------------------------------------- A professora Manuela Frederico iniciou este ponto referindo que no seu entender era muito
importante o CQA ter um projeto inscrito na UICISA:E. Este ponto suscitou longa discussão de onde
foi unanime a concordância e a eventual parceria com stakeholders externos. Esta ideia será
discutida e eventualmente operacionalizada numa próxima reunião. ------------------------------------------------ Foi expressa a necessidade de se realizar um estudo sobre o abandono escolar. A definição do
estudo será feita na próxima reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------Às catorze horas, deu-se por encerrada a reunião ------------------------------------------------------------

Síntese da Reunião ordinária de 18 de julho de 2016
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