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Exmos Senhores Membros dos Grupos Coordenadores dos MP 01, 04 e 05,
No dia 11 de novembro decorrerá na ESAC um encontro|sessão de trabalho no qual, após o levantamento entre as
IES nacionais dos referencias que se revestem de maior diﬁculdade para demonstração de evidência no SIGQ , serão discu dos os
referenciais da A3ES 01, 06 e 07, conforme email infra.
A discussão será moderada por colegas de IES que já se encontram com SIGQ cer ﬁcados pela A3ES e que irão
par lhar as soluções/estratégias adotadas nas suas ins tuições.
Dada a per nência desta temá ca divulgamos a inicia va na especta va da V/ par cipação.
Com os melhores cumprimentos,
Daniela Cunha
Daniela Ferreira da Cunha
Gabinete da Qualidade
Email: daniela.cunha@ipc.pt
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Es mado Colega,
Na sequência da informação infra sobre a sessão de trabalho que se realizará em Coimbra no próximo dia 11 de novembro, somos a informar
que:
1. Os referenciais iden ﬁcados como merecedores de especial atenção, i.e., os referencias que se revestem de maior diﬁculdade para
demonstração de evidência no SIGQ e que, consequentemente, irão ser abordados na nossa sessão de trabalho são:
Referencial 1 - Adoção de polí ca para a garan a da qualidade e prossecução de obje vos de qualidade;
Referencial 6 - Inves gação e desenvolvimento;
Referencial 7 - Colaboração interins tucional e com a comunidade.
2. A apresentação de cada um destes referencias caberá a um dos nossos Colegas: Luis Castro | Universidade de Aveiro; Marta Pile | Ins tuto
Superior Técnico; Carla Ma as |ISCTE - Ins tuto Universitário de Lisboa
3. A moderação da sessão será assegurada pela Colega Joana Costa | Universidade do Porto;
4. Em virtude do local onde se realizará o evento apresentar facilidade de estacionamento e uma capacidade superior ao número de inscritos,
até ao momento, ainda é possível abrirmos mais inscrições;
5. A sessão de trabalho decorrerá no Auditório E da Escola Superior Agrária do Ins tuto Politécnico de Coimbra | Coordenadas: 40.211072;
-8.452468 | Endereço: Bencanta, 3045-601 Coimbra.
Até breve,
Com os melhores cumprimentos,
P´la Organização
Cândida Malça
Manuela Frederico
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De:
Enviada: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 11:23
Para: '
Assunto: Desaﬁos da Qualidade - Sessão de trabalho

Os Desaﬁos impostos pelos Sistemas Internos da Garan a da Qualidade às Ins tuições de Ensino Superior (IES) têm
sido o tema central do Congresso Internacional que há anos se vem a realizar na Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra e que no úl mo ano se organizou em parceria com o Ins tuto Politécnico de Coimbra e com a Universidade
de Coimbra. No presente ano não realizaremos o Congresso Internacional, contudo não queremos interromper esta
con nuidade e perder a oportunidade de nos encontrarmos, par lharmos, reﬂe rmos e trabalharmos em conjunto
sobre os desaﬁos e prá cas para um quo diano de qualidade nas nossas IES. Concebemos, assim, uma sessão de
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trabalho que se pretende intera va implicando tal metodologia a iden ﬁcação prévia de necessidades. Com este
propósito solicitamos que, até amanhã, nos devolva o anexo preenchido (dqie@esenfc.pt) iden ﬁcando os referenciais
reves dos de maior diﬁculdade para demonstração de evidência no SIGQ na sua IES e que gostaria de ver abordados
nesta sessão. Serão abordados os 3 referenciais mais apontados e nos indique se estará presente e se se faz
acompanhar, para decidirmos quanto à dimensão da sala e, consequentemente, ao local onde terá lugar a sessão.
Contaremos com a presença de 3 Colegas cuja experiência rela vamente à cer ﬁcação do SIGQ contribuirá para o
enriquecimento de Todos.
A sessão realizar-se-á em Coimbra, no dia 11 de novembro, com início às 14:30h e terminus às 17:30h.
Com os melhores cumprimentos,
P´la Organização
Cândida Malça
Manuela Frederico
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