ATA Nº 1 – Ano: Dois mil e dezoito
Sintese
------- Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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
Margarida Mendes; representante dos não docentes: Mário Santos e a Vice-Presidente Aida Mendes.
------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: III Congresso da Qualidade; -------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Fichas de “Controle” – Propostas para análise; ------------------------------------------------------ Ponto Três: Plano de atividades para 2018; --------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Auditorias internas para 2018;------------------------------------------------------------------------ Ponto Cinco: Elementos/composição de CQA: Perito (situação para 2018) e estudante (1 em
falta desde julho 2017); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Seis: Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Onze: Outros assuntos; ------------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos diferentes pontos ------------------------------------------------------------------------------------------- A Professora Aida Mendes informou os presentes sobre a situação de participação do Professor
Almerindo Afonso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A professora Aida Mendes aproveitou ainda a Sua participação na reunião do CQA para referir
que os processos de mudança, nomeadamente as alternâncias de Presidências podem ser processos
demorados, mas que a Escola não pode parar nem ficar cativa destes ciclos de vida. ----------------------------- Congresso da Qualidade - aquando da preparação do plano de atividades do CQA para 2018,
os elementos deste órgão deparam-se com interrogações relacionada com a realização do III
Congresso da Qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichas de “Controle” – Propostas para análise; ----------------------------------------------------------------------- A Professora Manuela Frederico apresentou aos elementos participantes na reunião a
proposta de um documento em que tinha estado a trabalhar nos últimos dias com o Mário Jorge. As
propostas foram alvo de discussão. No final o consenso possível de alcançar passou por tentar
averiguar se alguma da informação não poderia ser obtida por outros meios, eventualmente até mais
informais.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Plano de atividades para 2018. Amanhã, trinta e um de janeiro, será enviado para Presidência. ------- Auditorias internas para 2018. O CQA elaborará uma proposta e enviará à Presidência. ------------------Às treze horas, deu-se por encerrada a reunião --------------------------------------------------------------
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