ATA Nº 07 Ordinária – Ano: Dois mil e dezasseis
Resumo
------- Aos vinte e três dias do mês de junho 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 e-mail todos os membros deste Conselho.------------------------------------------ Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Docentes: Professoras Manuela Frederico, Elisabete Fonseca, Ana Paula Camarneiro e Isabel
Margarida Mendes; Não docente: Mário Jorge Santos.--------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: “Congresso” da Qualidade inserido nas comemorações de aniversário da ESEnfC; --------- Ponto Dois: Auditorias 2016;---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Plataforma informática; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Relatório de autoavaliação da comunidade educativa; ---------------------------------------- Ponto Cinco: Outros -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi decidido cada um dos elementos continuar a utilizar as redes sociais pessoais para divulgar
o evento, mas que todo o envio de e-mail seria para realizar através do e-mail institucional. ------------------- De seguida a professora Manuela informou os presentes que já tinha chegado a resposta à
proposta do CQA enviada à Presidência relativamente às comissões organizadora, científica e de
honra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi ainda discutido, mais uma vez, a efetiva participação dos discentes no CQA. A equipa
presente é unanime em entender que a presença e participação destes é imperativa neste órgão mas
que nos últimos anos a participação dos alunos e integração destes na equipa tem sido deficitária.-------- Relativamente à comissão científica e comissão de honra, o CQA tinha feito a sugestão de
serem incluídos elementos externos à ESEnfC e até à enfermagem. Por se tratar de um evento
internacional de ensino, de qualidade e avaliação, o CQA continua a ter o entendimento que estas
têm que espelhar isso mesmo, daí foi elaborada uma comunicação interna para a Srª Presidente da
Escola, com este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi enviado o plano de auditora a ser realizada ao secretariado da presidência sobre os
procedimentos relativos à avaliação de assistentes convidados. Ficou ainda agendada uma reunião
para o dia vinte e sete à tarde para preparação da auditoria a realizar aos cursos de língua
estrangeira ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não houve muito avanço relativamente à plataforma informática. Simplesmente que já tinha
seguido um e-mail enviado pelo Senhor Vice-Presidente, professor Fernando Henriques, para todos
os docentes a informar dos problemas detetados na nova plataforma. A Presidência e o CQA
continuavam a trabalhar em conjunto para que se possam ultrapassar estes contratempos e melhor
a ferramenta informática e a sua resposta. ------------------------------------------------------------------------------------ A professora Manuela informou continuar a desconhecer até ao momento se a nova
plataforma de questionários já está capaz de produzir automaticamente relatórios, pois os serviços
informáticos ainda nada disseram relativamente a esse assunto.
------- Receamos a falta de dados e o atraso no processo elaboração do relatório de auto-avaliaçãoopinião da comunidade educativa.----------------------------------------------------------------------------------- Apesar de aguardarmos pelos relatórios “automáticos” o CQA considera importante haver
determinados dados/relatórios específicos. Assim, um dos relatórios que se pensou produzir, foi
‘opinião dos estudantes (mestres) sobre a dissertação’, dissertações concluídas em 2015. Foi
unanime a concordância e assim foi decidido exportar a totalidade os dados obtidos pela aplicação
desse questionário e produzir manualmente o tratamento de dados e o relatório.
---------Às catorze horas, deu-se por encerrada a reunião -----------------------------------------------------------
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