ATA Nº 3 – Ano: Dois mil e dezoito
Sintese
------- Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às catorze 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. -------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Open day CQA;------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Fichas de “controle”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: e-Boletim; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos vários pontos ------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes de se iniciarem os trabalhos, a professora Manuela Frederico informou os presentes
que: já tinha seguido para a Presidência da ESEnfC a proposta de plano de auditorias/verificações; já
tinha também sido enviado um e-mail com as características tidas como fundamentais/pertinentes
para o perito externo; teve uma reunião com a Presidente da Escola e Vice-Presidente Aida Mendes,
onde foi informada que este ano não se iria realizar a 3ª edição do Congresso Internacional Desafios
da Qualidade em Instituições de Ensino, este realizar-se-á em 2019. -------------------------------------------------- Foi discutida e aprovada a proposta de fusão entre a atividade “Open day” e a apresentação
pública de resultados. Assim, em traços gerais as duas atividades seguem o já decidido em reuniões
anteriores. Foi agendado todo o dia 3 de abril para trabalhar esta atividade, que se realizará no dia 16
de Abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A equipa do CQA discutiu de seguida o regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeu e
do conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados) e que entrará em vigor a 25 de maio de 2018. A equipa foi unanime na expressão de sérias
preocupações relativamente a uma correta aplicação na ESEnfC do referido regulamento. Foi
decidido enviar um e-mail à Presidência a relatar essa preocupação, em pedir orientações e até
mesmo formação para uma correta e informada aplicação desta nova legislação. --------------------------------- Tendo feito um levantamento de atividades aprovadas pelo CQA para sua própria realização e
uma verificação dessa realização, notou-se alguns deficits a que é necessário dar atenção. Temos
naturalmente de estabelecer prioridades, mas não se pode deixar de dedicar tempo e atenção a
esses pontos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Às dezassete horas, deu-se por encerrada a reunião -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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