ATA Nº 6– Ano: Dois mil e dezanove
RESUMO
------- Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezanove, às catorze horas, no Polo A da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho para a Qualidade e
Avaliação (CQA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados por email todos os membros deste Conselho. ---------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Manuela Frederico, Beatriz Xavier, Carlos Melo Dias, Cristina Veríssimo; ------------------------Perito em avaliação: Patrícia Moura e Sá (FEUC) ---------------------------------------------------------------------Ausentes: Representantes dos discentes João Miguel Plácido e João Francisco Coelho Ferreira e
o representante dos não docentes Carlos Miguel Beltrão (enviaram justificação); ----------------------------------Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura e aprovação da Ata de abril de 2019. -----------------------------------------------------------Ponto Dois: Taxas de Resposta; -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três: Regulamento Geral da Proteção de Dados; ------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Elaboração de Procedimentos; ----------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Avaliação externa do SIGQ; -------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis: Outros assuntos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Síntese dos diferentes Pontos---------------------------------------------------------Foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes a ata de abril de 2019. ----------------------------------- Taxas de Resposta. Dado as baixas taxas de respostas equacionaram-se diferentes alternativas
no sentido de serem desenvolvidos esforços para aumentar essas taxas. Equacionaram-se também
formas alternativas de completar recolha de dados por questionário. -------------------------------------------------- Relativamente à proteção de dados foram debatidos alguns pontos de uma proposta sobre essa
proteção, nomeadamente a divulgação de dados, imagens e listas de emails, acesso a informação
disponível na plataforma, … Relacionado com a proteção de dados estão alguns procedimentos
existentes/em prática e é importante o CQA debruçar-se sobre esta questão. --------------------------------------- Relativamente à avaliação externa do SIGQ, que se aproxima, refletimos no que temos de
demonstrar, na relação com o plano estratégico. Falamos no que é hoje uma referência comum, ou
seja, “demonstrar o fecho do ciclo…. medidas de melhoria … mudança de ciclo …”
--------Foi agendada a próxima reunião para três de junho. ----------------------------------------------------------------Às dezassete horas, deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a ata, a partir da qual se
produziu a presente síntese. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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