ATA Nº 2 – Ano: Dois mil e dezasseis - Resumo
------- Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, às dez horas, no Polo C da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), reuniu ordinariamente o Conselho para a
Qualidade e Avaliação (CQA).------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram convocados por email todos os membros deste Conselho. ---------------------------------------------- Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Professoras Manuela Frederico, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro e Isabel
Margarida Mendes; Não-docente: Mário Santos; Discente: Catarina Rodrigues; Perito: Prof.
Almerindo Afonso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Continuidade dos pontos abordados na reunião de janeiro (Produção científica,
apresentação publica, análise ensino-investigação-produtividade); ---------------------------------------------------- Ponto Dois: Plataforma de questionários (Ponto de situação, relatórios, …); -------------------------------- Ponto Três: Definição de Indicadores de resultados; --------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Comemorações dos 135/10 anos da Escola – Programa de atividades a
desenvolver pelo CQA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Estudo das atividades extracurriculares; ------------------------------------------------------------ Ponto Seis: Convidados para futuras reuniões;----------------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Outros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO DOS DIFERENTES PONTOS ----------------------------------------------------------------------------------- A Professora Manuela Frederico iniciou os trabalhos informando os presentes que uma vez
que as ausências da discente Joana Costa estavam a ser frequentes proceder-se-á ao previsto no
Regulamento do CQA. Em sequência referiu que o papel e participação dos estudantes para um
órgão como o CQA é de primordial importância para a Escola, no entanto não podia deixar de
manifestar a sua preocupação pela fraca participação das atuais representantes dos discentes na
disponibilidade para o CQA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuidade dos pontos abordados na reunião de janeiro (Produção científica, apresentação
publica, análise ensino-investigação-produtividade);------------------------------------------------ Foi discutida a possibilidade de realizar análise bibliométrica da produtividade científica vs
conteúdo das UC que o docente leciona. No entanto foi também referida a necessidade de centrar a
análise no conteúdo dos artigos do que até nesses índices. -------------------------------------------------------------- Quanto à Plataforma de questionários haverá um trabalho conjunto com os serviços
informáticos da ESEnfC para parametrizar a produção de relatórios a serem gerados pela nova
plataforma. Fez-se um ponto de situação e concretamente forma referidos os emails enviados ao Sr.
Prof. Fernando Henriques sobre questões relacionadas com a plataforma e produção de dados.
Analisaram-se algumas das propostas apresentadas aos serviços informáticos e consideram-se
pequenos ajustes de melhoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Definição de Indicadores de resultados. Foi relembrado o email enviado à Srª Professora Aida
(04.02.2016), com conhecimento à Srª Presidente, referindo a necessidade da criação de indicadores
e sugerindo um conjunto de elementos para esses indicadores ----------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da resposta da Srª Presidente e da Srª Professora Aida --------------------------- Comemorações dos 135/10 anos da Escola – Programa de atividades a desenvolver pelo CQA; ------- A professora Manuela informou da solicitação de um programa genérico (provisório) para as
comemorações dos 135/10 anos da Escola, com um proposta de data. ----------------------------------------------- Pensou-se numa proposta de programa e no dia 21 de Junho para a sua apresentação. Ficou
ainda decidido que este ano não iremos realizar a “tradicional” apresentação pública de resultados,
sendo essa atividade englobada nesse dia. ------------------------------------------------------------------------------------ Estudo das atividades extracurriculares. Foi verificado o relatório produzido para enviar à Srª
Presidente da Escola. Relembrámos que este estudo foi solicitado ao CQA pela Comissão de
Acompanhamento da Politica de Qualidade, na reunião de julho de 2015.------------------------------------------- Foi aprovada a decisão de endereçar convites a elementos externos ao CQA, para próximas
reuniões do CQA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às treze horas e 15 minutos, deu-se por encerrada a reunião.-------------------------------------------Reunião de 25 de fevereiro de 2016
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