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

ATA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

No dia quatro de abril de 2014, 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 terceira 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: Cássia Barbosa Reis, Flavia Claudia Krapiec Jacob de
Brito, Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Magali da Silva Sanches Machado, Milton
Miranda Soares e Regina Lucia Portiolli Furlanetti além dos participantes: Girlene Tavares da
Silva e Silva, Marcio Luiz de Oliveira, Crhistinne Maymone Gonçalves, Marcos Rubens A. da
Silva, Edgar Oshiro, Mariza Pereira Santos, Marina Lopes Fontoura Mateus e Joel Saraiva
Ferreira. Iniciou-se a reunião com a elaboração do calendário previsto da CIES para as reuniões do
ano de 2014; como não havia pauta especifica para a reunião, e a médica representante do
Hospital Regional Magali havia enviado o projeto da Preceptoria Médica por e-mail à secretária
executiva da CIES; o professor Milton Miranda solicitou que a médica desse inicio a apresentação
do projeto da Preceptoria Médica, este projeto é basicamente para Profissionais Preceptores
Médicos, com o propósito de capacitar profissionais a Aprender Aprender. Para tanto é necessário
capacitar preceptores na mesma metodologia. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tem,
um Centro Colaborador da UFMS em parceria com a ABEM (Associação Brasileira de Escolas
Médicas); este centro tem como premissa capacitar preceptores. A proposta atual é de curso com 2
encontros presenciais com 30 horas cada, à distância com 90 horas, perfazendo uma carga horária
total de 120 horas. A cada curso 30 preceptores serão capacitados, sendo utilizados estes para serem
tutores para outras turmas. Regina perguntou se é só para os hospitais, sendo informada que não,
podendo ser também para a Atenção Básica, o recurso financeiro será no valor total R$ 99.026,00
(Noventa e nove mil e vinte e seis reais). A professora Marina expôs sua posição a respeito do
projeto, sugeriu que seja incluído todos os profissionais. A professora Crhistinne concordou com a
Marina que deve ser estendido a todos os profissionais da saúde. Quanto a plataforma, o Moodle há
necessidade de custo para sua utilização e sugeriu que seja conversado com o Telessaúde a
respeito da Educação a distância. A professora Mariza Diretora da Escola de Saúde Pública falou
em relação ao orçamento, e dos valores das horas aulas, que devem estar em consonância com a
tabela do Decreto nº 12.949. O professor Milton fez a proposta de serem feitas as 4 turmas
multiprofissionais e serem 02 turmas pagas com o recurso da SES e as outras duas pagas com
recurso das Macro de Dourados e Três Lagoas. Flavia expôs que está acontecendo muitas
desistências no curso de preceptoria do SUS ministrado pelo Hospital Sírio Libanês e acha que não
é viável no momento realizar está pactuação; mas que a Dra. Magali levasse a proposta para ser
discutida na CIR Dourados que será realizada em Campo Grande, a Flavia ficou responsável em
comunicar por e-mail a data e local para Dra. Magali realizar a explanação. Mariza e Marina
falaram da importância de estar sendo levado a proposta para as CIRs das Macrorregiões de
Dourados e Três Lagoas. Ficou acordado que trouxesse para a próxima reunião qual será a
instituição formadora e executora do projeto; inicialmente ficou a UFMS, ficando aprovado 02
turmas inicialmente para o município de Campo Grande. Nada mais havendo para discussão o
professor Milton Miranda agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às dez horas e
quarenta 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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