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Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze 1 
horas e trinta minutos, por meio da aceitação de todos presentes foi iniciada a 2 
videoconferência, sob a presidência de Nathan Aratani, representante externo, pela 3 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, reuniu-se a Comissão Própria de Avaliação 4 
da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser para a primeira Reunião 5 
Extraordinária. Estiveram presentes os membros: Ricardo Alexandre Soares do Amaral 6 
e Helizene Moreira da Silva, representantes, titular e suplente, da Secretaria Acadêmica 7 
– ESP/MS; Edgar Oshiro, representante, suplente, da Gerência de Educação Permanente 8 
em Gestão e Atenção à Saúde – ESP/MS, Gabriela Piazza Pinto e Karine Cavalcante da 9 
Costa, representantes, titular e suplente da Secretaria de Estado de Saúde, Maria de 10 
Lourdes Oshiro e Inara Pereira da Cunha, representantes, titular e suplente da Gerência 11 
de Formação e Acompanhamento Pedagógico– ESP/MS e Gerência de Pesquisa, 12 
Extensão e Inovação em Saúde – ESP/MS, respectivamente, e Adriane Horn Angnes, 13 
representante discente egresso. Ausências com justificativa: Laís Alves de Souza 14 
Bonilha, representante externo, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O 15 
Presidente declarou aberta a reunião na qual fora apreciado os itens da pauta: a) 16 
Apreciação dos critérios e instrumentos da avaliação institucional. Após apresentação 17 
dos instrumentos de avaliação (docentes, discentes e corpo técnico-administrativo), já 18 
com as adequações necessárias para aplicação dos instrumentos de avaliação e previsão 19 
para aplicação no mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, foi aberta a palavra 20 
e nada mais havendo para discutir posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 21 
Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a sessão às dezesseis horas e trinta e cinco 22 
minutos, e, para constar, eu, Ricardo Alexandre Soares do Amaral lavrei a presente ata, 23 
que, depois de lida será aprovada na próxima reunião. 24 


