ATA Nº 9/2012
------- Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e doze, pelas nove horas e cinquenta
minutos, no Pólo A da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o
Conselho para a Qualidade e Avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados os membros deste Conselho, com exceção: do Perito em Avaliação –
Professor Doutor Almerindo Afonso, por se encontrar a convalescer de uma intervenção cirúrgica;
dos representantes do Corpo Discente, por ainda não termos representantes. ------------------------------------- Estiveram presentes na reunião: as representantes do Corpo Docente – Professoras Manuela
Frederico-Ferreira; Cândida Loureiro; Clara Ventura; a representante do Corpo Não Docente – Dr.ª
Natércia Cunha. Esteve ausente: a representante do Corpo Docente – Professora Paula Cordeiro, que
informou da indisponibilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Leitura e aprovação da ata anterior. --------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Elaboração do relatório de auto-avaliação.------------------------------------------------------------ Ponto Três: Recolha de dados de satisfação junto dos docentes e dos não docentes. --------------------- Ponto Quatro: Recolha de dados (integração) junto dos estudantes do 1º ano do CLE. ------------------- Ponto Cinco: Apresentação da nova funcionária do CQA. --------------------------------------------------------- Ponto Seis: Outros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ O relatório de autoavaliação encontra-se em elaboração. Está a Professora Manuela FredericoFerreira a trabalhar no mesmo, a Assistente Técnica, Cláudia Correia, a efetuar a informação relativa
aos diferentes Cursos e as Professoras, Cândida Loureiro e Clara Ventura, a prepararem as
informações sobre as UC’s de acordo com a satisfação dos alunos. Foi proposta a sua conclusão até
ao dia 15/18 de dezembro de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à opinião/satisfação dos docentes e dos não docentes, foram analisados os
conteúdos dos questionários de satisfação que lhes foram aplicados no ano de 2011, com vista à
formulação de propostas de alteração/melhoria dos questionários a aplicarem-se no ano de 2012. ---Ficou decidido que a conclusão do conteúdo dos questionários ocorresse durante a próxima semana.
------- Referiu-se que foi elaborado o relatório de satisfação relativo à integração dos estudantes do
1º ano do CLE (ano letivo de 2012/2013) e remetido à Senhora Presidente da Escola e Senhora
Presidente do Conselho Pedagógico no dia 10 de outubro, conforme haviam solicitado. ------------------------- Ocorreu a apresentação formal da nova funcionária, Cláudia Correia, aos membros do
Conselho presentes na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------
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