ATA Nº 8 – Ano: Dois mil e dezanove
SÍNTESE
------- Ao primeiro dia do mês de julho 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 de Oliveira Xavier, Carlos Manuel de Melo
Dias, Cristina Maria Figueira Veríssimo. Perito em avaliação: Patrícia Helena Ferreira Lopes de Moura
e Sá (FEUC); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausentes: Carlos Beltrão (enviou justificação; João Miguel Plácido e João Francisco Ferreira
(enviaram justificação); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura e aprovação da ata de junho de 2019. ----------------------------------------------------------Ponto Dois: Demonstração de evidências SIGQ – Recolha de evidências nos diferentes processos
nucleares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três: Plano de trabalho CQA; -------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Outros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Síntese dos diferentes Pontos--------------------------------------------------------- Leitura e aprovação da ata de junho de 2019 ------------------------------------------------------------------------- Demonstração de evidências SIGQ – Recolha de evidências nos diferentes processos nucleares
--------Falou-se sobre o trabalho que se tem estado a desenvolver tendo por base os Referenciais ASIGQ
e o Guião de Autoavaliação da A3ES, bem como os órgãos/serviços a envolver nessa recolha de
evidências. Referiu-se a importância de consultar os responsáveis destes órgãos tendo como objetivo
identificar situações de forma a permitir atempadamente ter as evidências necessárias e com o nível
de desenvolvimento exigido em cada Requisito dos Referenciais ASIGQ, A3ES. -------------------------------------Refletiu-se sobre a politica de divulgação de informação e a necessidade de definição de
responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acerca do plano de trabalho CQA referiu-se o envio de dados aos coordenadores/responsáveis,
a solicitação das fichas de melhoria, o estudo de empregabilidade e falou-se em atividades a
desenvolver nomeadamente plano de auditorias para o segundo semestre. ------------------------------------------- Relativamente à marcação da semana/dia da qualidade, aguardam-se reuniões com a
Universidade e Instituto Politécnico. -------------------------------------------------------------------------------------------- Ocasionalmente falou-se sobre entrega das dissertações e sobre a “Declaração do Orientador”.
--------Este ano deve ser feito o estudo sobre as causas do abandono escolar. Propõe que o mesmo seja
realizado em setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi agendada a próxima reunião para nove de setembro. ---------------------------------------------------------Às dezassete horas e trinta 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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