ATA Nº 14 – Ano: Dois mil e dezassete
Síntese
------- Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, 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 e Ana Paula Camarneiro;
Representante dos não docentes: Mário Santos e o perito externo: Almerindo Afonso. ------------------------- Para esta reunião foi convidada a Senhora Vice-Presidente, Professora Aida Mendes. -------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Relatório de autoavaliação; -------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Relatório de atividades de 2017; ------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Plano de atividades para 2018; --------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Outros assuntos; ------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto I - Ata de junho e comentários enviados à redação da ata; ---------------------------------------------- Ponto II - Auditorias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto III - Formas do CQA monitorizar processos; ------------------------------------------------------------------ Ponto IV - Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), cultura de qualidade e funções do
CQA; - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto V – Outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Síntese dos diferentes pontos-------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao relatório de autoavaliação foi discutido se este ano o mesmo seria produzido
na sua versão alargada ou só na sua versão síntese. Como existem relatórios que ainda não foram
produzidos decidiu-se manter o modelo de versão alargada. ------------------------------------------------------------- Uma vez que a atual equipa de CQA cessa funções com a atual presidência, optou-se por
algumas das decisões constarem no plano de atividades a elaborar: não assumir nenhum
compromisso com a realização do III Congresso Internacional Desafios da Qualidade em Instituições
de Ensino; preparar uma apresentação pública eventualmente para a semana de 16 de abril de 2018.
------- O CQA rececionou no final da semana passada uma Comunicação Interna enviada pelo Senhor
Vice-Presidente relativa a correções implementadas ou em via de serem implementadas resultantes
de auditorias externas realizadas aos Sistemas Informáticos da ESEnfC. ------------------------------------------ Com a Professora Aida Mendes foram analisados vários aspetos das funções/trabalho do CQA,
nomeadamente a monitorização dos processos, a realização de auditorias e a autonomia da decisão
para essa realização, a importância da recolha dados e produção relatórios mas sublinhou-se que não
basta haver resultados de inquéritos e estes serem enviados aos diferentes intervenientes, pois há
necessidade de reflexões, discussões, balanços aos vários níveis e implementação de melhorias.
Falou-se na boa estrutura do trabalho já realizado sobre os “processos da Escola”. -------------------Acrescentou-se que se espera maior dinâmica e articulação no sistema interno de garantia da
qualidade como um todo, mais pró-atividade e apresentação de propostas concretas no papel a
desempenhar pelo CQA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às dezoito horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a
presente ata ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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