ACTA N.º 1 /2011
------- Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, pelas dez horas,
no Pólo A, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o
Conselho para a Qualidade e Avaliação.-------------------------------------------------------------------- Convocados todos os membros deste Conselho e estiveram presentes: Corpo
Docente – Marília Neves, Cândida Loureiro, Maria Clara Ventura; Manuela FredericoFerreira; Almerindo Afonso. Corpo não-docente: Natércia Cunha ---------------------------Ausente: Corpo discente --------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHO --------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura da acta anterior---------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Relatório de auto-avaliação 2010------------------------------------------------------Ponto Três: Relatório de actividades 2010 e plano de actividades 2011--------------------Ponto Quatro: Apresentação “pública” de resultados --------------------------------------------Ponto Cinco: Opiniões sobre o CQA ------------------------------------------------------------------Ponto Seis: Envio de trabalhos para congressos/artigos-----------------------------------------Ponto Sete: Criação de normas e procedimentos -------------------------------------------------Ponto Oito: Estudo do Bom Professor ----------------------------------------------------------------Ponto Nove: Envio de trabalhos para congressos/artigos
-------Ponto Dez: Outros---------------------------------------------------------------------------------------Resumo dos diferentes pontos:----------------------------------------------------------------- Ponto de situação de execução do relatório e plano. Planeamento e calendarização
da apresentação pública de dados no 1.º e 2.º semestre. ---------------------------------------- Necessidades de alteração dos questionários de opinião dos docentes, em
adequação ao proposto no Guia de Boas Práticas da Coordenação de Cursos. ----------- Analisámos as opiniões que ao longo dos anos tem sido expressas sobre o CQA.
Ponto da situação da Criação de normas e procedimentos – com os Serviços
Académicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- O Estudo do ‘Bom Professor’ está em progresso muito lento por falta de
disponibilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Contacto com a Secretaria Cientifico Pedagógica, relativa ao processo de
organização das provas avaliação.---------------------------------------------------------------------- Foi iniciado a autoavaliação periódica é conjunta entre o CQA com as UCPs. pela
UCP de Enfermagem Fundamental. -------------------------------------------------------------------- Foi colocada na página da Escola a Síntese do Relatório de Auto-Avaliação: Opinião
da Comunidade Educativa, 2010. Foi colocado link directo para o curriculum dos
docentes -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Memorando de Cabo Verde. Foi dado conhecimento ao CQA e das
responsabilidades acrescidas por este trabalho. ---------------------------------------------------- Os questionários estão praticamente terminados e preparados para começar a ser
preenchidos on-line. -----------------------------------------------------------------------------------------Vamos iniciar trabalho em articulação do CQA com o Serviço de Apoio aos Novos
Graduados ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

