ATA Nº 4 – Ano: Dois mil e dezasseis
RESUMO
------- Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, às 09 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, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro e Isabel
Margarida Mendes; Não-docente: Mário Santos; Discente: Joana Costa ---------------------------------------O Professor Almerindo Afonso também não esteve presente fisicamente, por questões de saúde, no
entanto esteve reunido via skype.------------------------------------------------------------------------------------------------ Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: “Congresso” da Qualidade inserido nas comemorações de aniversário da ESEnfC; --------- Ponto Dois: Auditorias 2016;---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Produção científica; ----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Plataforma de questionários; ------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Distribuição de tarefas relativas aos Relatórios referentes ao 1º semestre; --------------- Ponto Seis: Outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos ------------------------------------------------------------------------------------------ No seguimento da reunião do dia 12 de abril de 2016 entre o CQA e a Presidência da ESEnfC,
foi decidido proceder à reformulação inicial do programa dia do CQA nas Comemorações dos 135/10
anos, e transformar este num congresso internacional em Qualidade/Avaliação, a realizar nos dias 19
a 21 de outubro de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A equipa foi unanime no entendimento que programar um congresso internacional em tão
pouco tempo era uma tarefa hercúlea, mas viável se todos trabalhassem afincadamente na medida
das suas possibilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os trabalhos iniciaram-se com a elaboração de um programa provisório ao qual se foram
associando nomes que poderiam viabilizar os respetivos painéis. ------------------------------------------------------- De seguida procedeu-se à escolha de um nome para o evento. Depois de alguma discussão
chegou-se ao título “Congresso Internacional “Desafios da Qualidade em Instituições de Ensino”. ------------ Optou-se por ensino e não simplesmente por ensino superior para tentarmos trazer as escolas
secundárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O CQA irá dentro do possível tentar respeitar o seu plano de auditorias para 2016, no entanto
com o desafio da realização de um Congresso internacional existem algumas reservas quanto à
viabilidade disso, sobretudo ao respeito entre as datas planeadas e a real execução. ----------------------------- O CQA está bastante preocupado com a informação que foi disponibilizada aos docentes
relativamente às UC’s, dado algumas falhas informáticas.----------------------------------------------------------------- A distribuição de tarefas relativas aos relatórios referentes ao 1º semestre está diretamente
dependente dos dados que se podem retirar da plataforma de questionários. Esta até ao momento
continua sem produzir relatórios.
------- Pedido do Conselho Técnico-Científico para ser feito um comentário e propostas de alteração
a um documento sobre Indicadores de Qualidade do processo ensino/formação, enviado por esse
Conselho. O email com o documento e pedido foi reencaminhado em 05.05.2016 para as docentes e
perito do CQA. Assim, foi possível nesta reunião trabalhar a resposta à solicitação.
---------Às treze horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião.--------------- -------------------------
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