ATA Sintese Nº 2 – Ano: Dois mil e dezassete
------- Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, 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). ------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados por e-mail todos os membros deste Conselho. --------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Professoras: Manuela Frederico, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro e Isabel
Margarida Mendes; representante dos não docentes: Mário Santos; representante dos discentes:
Joana Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ausentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não esteve presente o perito Almerido Afonso por questões de saúde e a discente Joana
Henrique por estar a realizar mobilidade Erasmus. -------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Leitura da ata da última reunião; ------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Apresentação do novo elemento do CQA; ------------------------------------------------------------ Ponto Três: II Congresso Internacional da Qualidade a ser desenvolvido pelo CQA; ----------------------- Ponto Quatro: Estudo da responsabilidade social; ------------------------------------------------------------------ Ponto Cinco: Apresentação pública dos dados; ---------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Avaliação institucional;-------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Outros assuntos; --------------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos pontos de agenda-------------------------------------------------------------------------------------------- A Professora Manuela Frederico, enquanto Presidente do CQA, iniciou os trabalhos
informando os presentes sobre as justificações de ausência do perito externo e da discente Joana
Henrique e de que ordem de trabalhos iria ser ligeiramente alterada uma vez que a discente Joana
Costa em breve se teria de ausentar por motivos de aulas. --------------------------------------------------------------- Foram amplamente discutidas algumas observações realizadas, em diferentes contextos, sobre
as competências do CQA. Este órgão entende que as suas competências são as estatutariamente
estabelecidas e que qualquer outro trabalho ou interpretação do que deve ser o seu trabalho tem
que estar devidamente enquadrado no sistema interno de garantia de qualidade e os processos
devidamente delineados e redigidos. Foi ainda referido que a Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESEnfC) dispõe de uma comissão de acompanhamento da política de qualidade e que todas
as suas recomendações e orientações têm sido acatadas por este órgão ao longo dos anos. -------------------- Relativamente à apresentação publica de dados, foi decidido, por unanimidade dos presentes,
começar pela abordagens aos novos referenciais da A3ES e de seguida apresentar dados gerais
relativos ao ultimo semestre letivo, dados comparativos de diferentes anos, algumas sinalizações,
nomeadamente sobre o comportamento dos estudantes em sala de aula, preocupações do CQA,
nomeadamente com as taxas de resposta e finalmente divulgar um pouco da metodologia associada
à recolha e tratamento dos dados recolhidos pela aplicação de questionários. -------------------------------------- O Professor Almerindo Afonso, apesar de ausente, fez chegar ao CQA valiosos contributos para
o estabelecimento do programa do evento. Estas propostas associadas às pesquisas realizadas pela
restante equipa permitiram realizar o programa provisório. -------------------------------------------------------------- Avaliação institucional - A presidente do CQA informou que a Vice-Presidente da Escola da
Escola está a desenvolver o trabalho que para já é necessário para esse processo. Ao CQA foi pedida
informação sobre alguns “marcos históricos”, como por ex. desde quando contamos com a
colaboração do perito, desde quando temos os questionários eletrónicos, etc…. Enviámos os
documentos que temos com esses registos.-------------------------------------------------------------------------------------Às treze horas e vinte minutos, deu-se por encerrada a reunião ------------------------------------------
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