GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES

ATA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia dezesseis de julho de 2013, às nove horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr.
Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES),
para a quadragésima reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi aguardado trinta minutos
para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. A reunião foi presidida pelo professor
Milton Miranda Soares, Coordenador Estadual de Educação na Saúde. Estavam presentes os
seguintes membros dessa comissão: Milton Miranda Soares, Regiani Bononi Queiroz, Vera
Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Cássia Barbosa Reis, Evelyn Ana Cafure, Francisco
Tavares da Câmara, Silvana Dias Corrêa Godoi, Maria de Lourdes Oshiro, Regina Lucia
Furlanetti e Vânia Maria Cruz além dos participantes: Mariza Pereira Santos, Edgar Oshiro,
Joel Saraiva Ferreira, Marcela Santander Brandão de Andrade. O professor Milton perguntou
se todos haviam recebido a ata da 39ª reunião por meio eletrônico e se alguém tinha alguma
consideração a fazer, como não teve nenhuma ressalva à mesma foi considerada aprovada. A
professora Maria de Lourdes Oshiro deu inicio a sua apresentação expondo a Proposta do II Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão da Assistência Farmacêutica – Ciclo 2013/2015 em
Parceria com a UFMS; levando-se em conta o alto índice de ações judiciais e muitas dessas ações
com medicamentos básicos e estratégicos elevando os gastos públicos bem como a carência de
recursos humanos qualificados na gestão da assistência farmacêutica no Estado. Tem como objetivo
qualificar farmacêuticos servidores municipais e estaduais em Gestão da Assistência Farmacêutica e
provocar impactos diretos sobre os serviços por eles desenvolvidos; pretende-se fortalecer o
farmacêutico na gestão em assistência farmacêutica, pois um profissional capacitado desempenha
papel fundamental e específico dentro da cadeia de gestão do medicamento racionalizando custos e
aumentando o cuidado com o paciente e a qualidade de vida da população. Curso de Especialização
com carga horária de 420 horas para 30 vagas, executada pela Escola de Saúde Pública “Dr Jorge
David Nasser” com inicio em outubro de 2013 e término em 2015. O recurso financeiro será da
Educação Permanente e o valor será: passagens R$ 7.600.88, (sete mil e seiscentos reais e oitenta e
oito centavos), diárias e coffee break R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais), pró-labore R$
149.532,00 (Cento e quarenta e nove mil quinhentos e trinta e dois reais), outras despesas R$
12.000,00 (dose mil reais) no valor total de R$ 178.632,94 (Cento e setenta e oito mil seiscentos e
trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). A gestora de Itaporã Silvana vez a sugestão de
pulverizar as vagas por macro ou microrregião de saúde; em relação ao TCC, ao invés de
monografias pensar em projetos de intervenção, pois o impacto é melhor e mais rápido no serviço,
para assim motivar os gestores principalmente do interior, e que o público alvo também seja o
profissional contratado que estiver a frente da coordenação municipal. O professor Milton falou que
o curso será homologado na CIB, assim os gestores poderão estar discutindo a divisão das vagas. A
professora Mariza lembrou que entre os documentos solicitados ao aluno, deve ser obrigatória uma
carta de liberação do gestor municipal para participação do curso, assim o gestor ficará com o
compromisso de liberar e dar condições ao aluno em fazer a especialização, o curso foi considerado
aprovado pela CIES. O professor Joel Saraiva Ferreira deu inicio na apresentação do Curso de
Formação de Facilitadores de Educação Permanente, proposto pela Escola de Saúde Pública "Dr.
Jorge David Nasser" e que pretende formar profissionais vinculados ao SUS, na área de educação
permanente, nos diferente níveis de atenção. O público-alvo são trabalhadores do SUS e serão
ofertadas 216 vagas distribuídas entre todas as microrregiões de saúde do estado e entre servidores
da SES. Cada curso tem 80 horas de duração, utilizando metodologias ativas, sendo dividido em
quatro módulos e cada um desses módulos tem 12 horas presenciais e 08 horas com atividades de
conexão, sendo os encontros quinzenais. O primeiro curso será no segundo semestre de 2013, no
valor de R$ 10.120,00 (dez mil cento e vinte reais) e os cursos de 2014 ficarão no valor de R$
85.440,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais). O projeto todo tem custo de R$
95.560,00 e utilizará recursos da educação permanente da SES; para este curso foi levantado a
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possibilidade da CIES, sendo uma comissão estar buscando formas de intervir junto a SES, para que
seja feita uma licitação para a alimentação; o projeto foi considerado aprovado. A professora Cássia
Barbosa Reis apresentou como informe o Projeto de Manutenção e Ampliação do Centro Regional
de Referência da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS que realizará sete cursos
financiados pelo Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Em 2010 foi realizada a primeira
edição do projeto com cinco cursos, na criação do Centro de referência em Drogas com foco na
prevenção, o projeto trabalha com diversos profissionais, ou seja, capacita os profissionais para
estarem mais perto dos usuários e trabalharem com a prevenção e após recuperação inclusão dos
mesmos; no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Será feito dois grandes
seminários com temas ao combate as drogas, ainda não têm datas definida. A professora Mariza
relembrou novamente que a CIES deve rever suas competências, não restringindo suas ações apenas
em avaliações de projetos, ficando mantido o calendário das reuniões mesmo não havendo projetos
para serem avaliados. Nada mais havendo para discussão o professor Milton Miranda agradeceu a
presença de todos e a reunião foi encerrada às onze horas e quinze minutos, e eu Vera Regina Dalla
Vechia Biolchi Oliveira, Secretária Executiva da CIES lavrei a presente ata que será aprovada na
próxima reunião.
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