ATA Nº 12 – Ano: Dois mil e dezassete
Sintese
------- Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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). ------------------------------------------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Professoras: Manuela Frederico, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro e Isabel
Mendes; Representante dos não docentes: Mário Santos; Representante dos discentes: Joana
Henrique e o perito externo: Almerindo Afonso. ---------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Congresso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois: Plano de Auditorias para o 2º semestre de 2017; -------------------------------------------------- Ponto três: Produção de relatórios; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto quatro: Sinalizações e sua monitorização – Proposta de regulamento; ----------------------------- Ponto cinco: Indicadores de ensino-formação - Conselho Técnico-científico CTC ------------------ ;
------- Ponto seis: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos diferentes pontos -------------------------------------------------------------------------------------------- Aspetos relativos ao II Congresso Internacional Desafios da Qualidade em Instituições de
Ensino: divulgação; número de inscrições e de abstracts submetidos até ao momento; jantar social;
comunicações livres (critérios para seleção dos moderadores e organização do plano); workshops;
participação de estudantes (quem e que funções); receção dos oradores e moderadores; Comissão
Científica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Auditorias. Que caminho seguir? Definir um plano de auditorias, conforme temos vindo a fazer
ou considerar a opinião de que as auditorias sejam realizadas conforme um plano anual proposto
pela Presidência? Aguardamos a aprovação da ata nº11.----------------------------------------------------------------- A estudante Joana Henrique, ainda relativamente às auditorias, disse que está uma vez mais
alojada na residência e que notou alterações neste novo ano letivo, muito provavelmente
consequência da auditoria realizada no final do ano letivo anterior. Deu exemplos concretos. ----------------- As sínteses dos relatórios enviados aos coordenadores de cursos no final dos semestres a
constarem no relatório de autoavaliação final que o CQA produz todos os anos estão a ser
produzidos, necessitamos de continuar. Relativamente à ‘opinião dos estudantes sobre o seu
comportamento’ decidiu-se produzir um relatório a enviar ao Conselho Pedagógico. Nesse relatório
pode inclusivamente haver cruzamento de informação com a opinião docente. ------------------------------------ A Proposta de regulamento para sinalizações e sua monitorização levanta algumas dúvidas ao
CQA, particularmente no que respeita ao SIGQ, ao conhecimento ou não de medidas implementadas
e à monitorização e controlo das situações. ----------------------------------------------------------------------------------- Indicadores de Qualidade do Ensino/Formação no CLE. Até ao momento não obtivemos
qualquer proposta do CTC acerca dos indicadores (itens) a incluir nos questionários. ---------------------------- A representante dos estudantes Joana Costa acabou a sua licenciatura e como tal cessou a Sua
participação na equipa do CQA. Foi decidido fazer uma Comunicação Interna à Presidência a relatar
esse facto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi decidida a responsabilidade de divulgação do CQA e de sensibilização para o
preenchimento dos questionários junto dos estudantes dos diferentes anos do CLE.--------------------------------Às doze horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião -----------------------------------------
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