ATA Nº 10/2012

------- Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas nove horas e vinte minutos, no
Polo 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 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 e o Perito em Avaliação – Professor Doutor Almerindo Afonso. Esteve ausente: a
representante do Corpo Docente – Professora Paula Cordeiro, que informou da indisponibilidade.----------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Leitura e aprovação da ata anterior. -------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Auditorias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Recolha de dados de satisfação junto dos docentes e dos não docentes. ----------------- Ponto Cinco: Calendarização e aspetos metodológicos da “produção de artigos/livro aprovado
em reunião de abril pp”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Seis: Elaboração do relatório de autoavaliação. ------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Recolha de dados de satisfação junto dos estudantes de mestrados. -------------------------- Resumo dos diferentes pontos:------------------------------------------------------------------------------------------ Informou-se o Senhor Professor Doutor Almerindo Afonso de alguns assuntos importantes e
foram deliberados outros, nomeadamente: próxima reunião do CQA ficou agendada para o dia 14 de
janeiro de 2013, pelas 10h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Analisou-se que tipo de auditoria se irá realizar e em que serviços, bem como qual a
documentação a analisar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No que concerne à “produção de artigos/livro”, foi proposta a abordagem deste assunto na
reunião de janeiro, onde já devem trazer ideias concretas. --------------------------------------------------------------- O relatório de autoavaliação encontra-se em elaboração. -------------------------------------------------------- Quanto à recolha de dados de satisfação dos estudantes de mestrados, foi
apresentado/discutido outro método para a recolha destes dados. Decidindo-se, assim, pela
aplicação da análise SWOT no final do 1º semestre do corrente ano letivo (finais de janeiro de 2013).-
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