ATA Nº 5 – Ano: Dois mil e dezoito
Síntese
------- Aos catorze dias do mês de maio 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).------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram convocados por e-mail todos os membros deste Conselho. --------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Professoras Manuela Frederico, Ana Paula Camarneiro, Elisabete Fonseca e Isabel
Margarida Mendes; representante dos não docentes: Mário Santos. -------------------------------------------------- Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Auditorias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois: Avaliação do Open Day CQA; ------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: eBoletim; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Congresso da Qualidade; ------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Publicação de artigo científico;-------------------------------------------------------------------------- Ponto seis: Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos diferentes pontos-------------------------------------------------------------------------------------------- O CQA irá dar continuidade à verificação de determinados procedimentos através de
auditorias conforme plano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Mário Jorge referiu que sempre ouviu dizer que as auditorias financeiras eram realizadas
pelo GACI e as pedagógicas pelo CQA, mas que de facto nunca tinha visto isso assim tão claramente
explanado na diversa literatura que já tinha lido sobre o CQA. Por outro lado no Regulamento do
Conselho para a Qualidade e Avaliação é explícito que o GACI, tal como a Comissão de Monitorização
do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, estão na dependência do CQA.
Assim, urge esclarecer como por um lado estes diferentes grupos se inter-relacionam, como se
complementam e quem faz o quê. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A equipa do CQA fez um balanço muito positivo do Open Day CQA. Será realizado um relatório
a ser enviado para a presidência. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto foi iniciado com a discussão do layout a utilizar. Apareceram algumas propostas
para utilização de plataformas eletrónicas.
------- A presidente do CQA informou que na semana passada tinha estado reunida com a atual e
com a futura presidente da Escola, com a vice-reitora para a Qualidade da Universidade de Coimbra e
ainda com a vice-presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, para estudarem a possibilidade,
ainda este ano, de realizar o III congresso da Qualidade, agora em parceria com as três instituições. --------- As datas possíveis de realização do Congresso serão vinte e nove e trinta (29 e 30) de
novembro de dois mil e dezoito ou vinte e quatro e vinte e cinco (24 e 25) de janeiro de dois mil e
dezanove. A decisão final da data de realização está dependente da realização ou não do Encontro
do GT2 também em novembro de dois mil e dezoito. Esta resposta só terá lugar em junho pf. ----------------- A professora Manuela iniciou este ponto referindo que a atual equipa estava quase a terminar
o seu mandato e que apesar do elevado número de dados recolhido ao longo dos últimos anos nada
tinha sido publicado. “Terminamos o mandato sem publicar nada?” Foi a questão colocada… ----------------- O não docente Mário Santos informou os colegas de equipa que tinha realizado um
levantamento de taxas de respostas de unidades curriculares por cursos de Pós-Graduação, PósLicenciaturas e Mestrados e que excetuando o Curso de Pós-Licenciatura em Saúde Comunitária, só
seria possível ter dados por unidades curriculares em cinco situações, já que os alunos respondentes
à generalidade das UC’s era inferior a cinco por UC. Assim, seria possível realizar relatórios com
dados globais mas não parciais por UC. ----------------------------------------------------------------------------------------- Às doze horas, deu-se por encerrada a reunião ---------------------------------------------------------------
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