ACTA N.º 13 /2011
------ Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas nove horas e
trinta minutos, 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: Manuela
Frederico-Ferreira; Clara Ventura; Cândida Loureiro; Almerindo Afonso, Natércia
Cunha. Esteve ausente: Maria Paula Cordeiro; por se encontrar de atestado médico ------------ORDEM DE TRABALHO -----------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura da acta anterior-----------------------------------------------------------Ponto Dois: Candidatura (voluntária) da escola a avaliação - Manual da qualidade
-------Ponto Três: Relatório de autoavaliação --------------------------------------------------------Ponto Quatro: Relatório de actividades do CQA 2011---------------------------------------Ponto Cinco: Plano de actividades do CQA 2012----------- -------------------------------Ponto Seis: Estudantes do CQA ----------------------------------------------------------------Ponto Sete: Outros -------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura da acta anterior. Foi lida e aprovada a acta de Novembro
tendo sido aprovada com 4 votos a favor e uma abstenção por não ter estado presente na
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Candidatura (voluntária) da escola a avaliação - Manual da qualidade
Foi enviada pela Presidente a resposta à candidatura que não foi aceite. Entre outros
critérios esteve o facto de não termos Manual da Qualidade aprovado há pelo menos um
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três: Elaboração do relatório de auto-avaliação 2011. A presidente
apresentou o relatório já em fase quase final de elaboração. Lembrou que na reunião de
Setembro pp. a Prof. Clara, a Prof. Paula e a Natércia comprometeram-se na
organização/desenvolvimento do relatório mas efectivamente foi feito apenas pela Prof.
Clara e Prof. Manuela.-------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Relatório de actividades do CQA 2011 estão iniciado será
terminado na próxima semana. --------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco: Plano de actividades do CQA 2012. O plano de actividades, cf
comunicação interna da Presidente da ESEnfC, tinha data de entrega até 25 de
Novembro. Assim e por indisponibilidade dos restantes elementos do CQA este plano
foi elaborado apenas pela Prof. Clara e Manuela.-----------------------------------------------------Ponto Seis: Estudantes do CQA. Aguardamos resposta á comunicação interna
enviada em Setembro. A Sr.ª presidente verbalizou que só pode dar resposta após
reunião do Conselho Geral.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Sete: Outros. A Sr.ª Presidente veio fazer uma visita informal e deu
algumas informações relativas à Candidatura (voluntaria) da escola a avaliação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

