ATA Nº 7 – Ano: Dois mil e dezoito
Síntese
------- Aos dezassete dias do mês de julho 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: III Congresso da Qualidade; --------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Relatório relativo ao mandato CQA 2014/2018; ----------------------------------------------------- Ponto três: Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Síntese dos diferentes pontos-------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao III Congresso da Qualidade a Presidente do CQA informou a equipa que as
comissões científicas e organizadoras já estavam definidas e que o programa estava praticamente
concluído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A equipa o CQA decidiu por unanimidade elaborar um relatório relativo ao mandato
2014/2018, tendo por base o “Plano estratégico CQA 2014-2018. ------------------------------------------------------ A Professora Ana Paula pediu que uma vez que o CQA tinha vindo a trabalhar nos últimos
tempos numa proposta de revisão ao questionário a aplicar às mobilidades de estudantes, docentes
e não docentes que essa proposta, tida por concluída, fosse enviada ao coordenador do Gabinete de
Relações Nacionais e Internacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------- O representante dos funcionários não docentes sugeriu fazer um “compasso de espera” para
que se aguardassem instruções da Presidência relativamente à tipologia de escala a utilizar
futuramente (uma vez que esta proposta entra em linha de conta com uma escala de 7 em
detrimento da habitual escala de 5) e da viabilidade de implementação desta nova escala por parte
dos serviços informáticos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- De facto as escalas devem ser pensadas para todos os questionários no início do próximo ano
letivo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Às doze horas, deu-se por encerrada a reunião ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reunião de 17 de julho de 2018
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