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Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e quarenta 1 
e cinco minutos, por meio da aceitação de todos presentes foi iniciada a videoconferência, 2 
sob a presidência de  Márcia Naomi Santos Higashijima – ESP/MS, reuniu-se a 3 
Comissão Própria de Avaliação da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser para 4 
a oitava Reunião Ordinária. Estiveram presentes os membros: Nathan Aratani, 5 
representante externo, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,  Adriane Horn 6 
Angnes, representante discente egresso,  Ricardo Alexandre Soares do Amaral e 7 
Helizene Moreira da Silva, representantes, titular e suplente, da Secretaria Acadêmica 8 
– ESP/MS; Márcia Naomi Santos Higashijima, representante da Gerência de Educação 9 
Permanente em Gestão e Atenção à Saúde, Edgar Oshiro, representante, suplente, da 10 
Gerência de Educação Permanente em Gestão e Atenção à Saúde – ESP/MS, Karine 11 
Cavalcante da Costa, representantes, titular da Secretaria de Estado de Saúde. Ausências 12 
com justificativa: Gabriela Piazza Pinto, suplente da Secretaria de Estado de Saúde,  Laís 13 
Alves de Souza Bonilha, representante externo, pela Universidade Federal de Mato 14 
Grosso do Sul, Maria de Lourdes Oshiro e Inara Pereira da Cunha, representantes, titular 15 
e suplente da Gerência de Formação e Acompanhamento Pedagógico– ESP/MS e 16 
Gerência de Pesquisa, Extensão e Inovação em Saúde – ESP/MS, respectivamente. A 17 
Presidente declarou aberta a reunião na qual fora apreciado os itens da pauta:  Revisão 18 
dos resultados da aplicação do instrumento de avaliação discente.  A Presidente 19 
iniciou a reunião destacando a apresentação dos resultados condensados, que foram 20 
aplicados com as questões nas duas Pós-graduações que estão em andamento na ESP 21 
(Saúde Mental e Atenção Psicossocial e Saúde Pública) e, em seguida abriu-se a discussão 22 
entre os demais participantes. Após discussão, a presidente, propôs pela elaboração de 23 
um relatório com base nos resultados desse instrumento avaliativo aplicado, e também do 24 
seguinte a ser aplicado no corpo técnico da ESP, dessa forma poder-se-á investigar alguns 25 
tópicos  a serem melhorados e pontuar a melhoria da prestação do serviço ofertado pela 26 
ESP ao público.  Também foram definidos, um prazo e a divisão das tarefas ou trabalho; 27 
que se manteve a mesma de antes, assim, quem fez as perguntas, também analisará os 28 
resultados (respostas) para a execução final do relatório.  E, ficou pactuado que na 29 
próxima reunião do dia 7 de junho (próximo) haverá a apresentação desse relatório. Nada 30 
mais a tratar, a Presidente encerrou a sessão às quatorze horas e quarenta e cinco minutos 31 
e, para constar, eu, Ricardo Alexandre Soares do Amaral lavrei a presente ata, que, 32 
depois de lida será aprovada na próxima reunião. 33 


