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

ATA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia dezessete de setembro de 2012, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de

2

Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração

3

Ensino-Serviço (CIES), para a trigésima quinta reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo

4

professor Milton Miranda Soares, Coordenador Estadual de Educação na Saúde. Estavam

5

presentes os seguintes membros dessa comissão: Flavia Claudia Krapiec Jacob Brito,

6

Francisco Tavares da Câmara, Magali da Silva Sanches Machado, Milton Miranda Soares,

7

Iolanda São José Falcão representando Evelyn Ana Cafure membro desta comissão além dos

8

participantes: Mariza Pereira Santos, Ewângela A. Pereira da Cunha, Marina Fontoura

9

Mateus, Marleide Aparecida Fernandes e Vera Regina D. V. Biolchi Oliveira. O professor

10

Milton iniciou a reunião dando as boas vindas aos presentes e apresentando a servidora Vera

11

Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, como a nova Secretária Executiva da CIES no lugar do

12

servidor Joel Saraiva Ferreira, após fez a leitura da Ata da 34ª Reunião, colocando em votação a

13

aprovação da ata da 34ª reunião ordinária da CIES, com algumas alterações nas linhas 63, 74 e 90

14

que foram alteradas e aprovadas. Na linha 63 (sessenta e três) incluir macrorregião de Três Lagoas

15

que pediu um prazo, para entregar as informações solicitadas na próxima CIES (35ª reunião). Na

16

linha 74 (setenta e quatro) as demandas sugeridas pelos gestores da macrorregião de Dourados. Na

17

linha 90 (noventa) foi solicitada a explicitação das siglas DQ (aconselhamento em Dependência

18

Química) e G8 (grupo de oito). No prosseguimento da reunião, o profº Milton informou que a

19

execução financeira do recurso da Educação Permanente, referente à SES, está acontecendo por

20

meio dos cursos de Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica e do Curso de Apoio

21

ao Acolhimento e Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde da Macro de Campo Grande,

22

conforme a professora Marina informou a parte pedagógica do curso de Acolhimento, já terminou

23

está em fase de fechamento da execução financeira e as atividades acadêmicas para fins de

24

certificação dos participantes. Na seqüência a profª Marina Fontoura Mateus, da ESP/SES/MS

25

apresentou o projeto da programação para o Seminário de Qualificação dos projetos de

26

monografias dos alunos do XVII CESP (Curso de Especialização em Saúde Pública) e

27

Avaliação do currículo dos cursos realizados no período 2007_2012. Este Seminário era para

28

ter sido realizado no ano de 2010, mas não foi possível, será realizado nos dias 18 e 19 de outubro

29

do corrente ano, onde será analisado os 5 (cinco) eixos.. A idéia inicial era realizar o evento com

30

recurso do tesouro fonte 100, mas agora será recurso da Educação Permanente: passagens aéreas

31

02 passagens R$ 3.000,00 (três mil reais), passagens rodoviárias R$ 900,00 (novecentos reais),

32

hospedagens 02 convidados x 04 dias R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais), 10
1
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33

egressos x 02 dias R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), alimentação R$ 2.500,00 (dois mil

34

e quinhentos reais) ficará no valor de R$ 12.840,00 (Doze mil oitocentos e quarenta reais), foram

35

considerado e aprovado pelos presentes. Em seguida a profª Marleide Aparecida Fernandes

36

ESP/SES/MS, apresentou o projeto Quali-conselhos Curso Nacional de Qualificação de

37

Conselhos de Saúde, como informe a CIES, pois o projeto é nacional, coordenado pela

38

ENSP/Fiocruz, tendo como proposta qualificar cerca de 3000 conselhos no Brasil, com carga

39

horária de 116 horas. O público alvo são os conselheiros de saúde, com total de vagas para Mato

40

Grosso do Sul, de 200 titulares e 40 suplentes. O recurso é do PARTICIPA SUS, sendo uma

41

parceria da Fiocruz e a Rede de Escolas de Saúde Pública, da qual a ESP faz parte. A profª.

42

Ewângela A. Pereira da Cunha, informou que o Projeto de Fortalecimento da Escola Técnica

43

do SUS “Profª Ena de Araújo Galvão” já foi apresentado e aprovado na CIB, na CIES só faltava

44

apresentar o 4º item Participação em Congresso, pois esta ação teve um aumento dos

45

participantes e o projeto ficou orçado em passagem aérea R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos

46

reais), diárias para os participantes R$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais), inscrição

47

R$ 3.300,00 (três mil e trecentos reais), em um total de R$ 14.540,00 (quatorze mil quinhentos e

48

quarenta reais), aprovado a 4ª parte do projeto. Foi apresentado pela Srª Magali da Silva Sanches

49

Machado o Projeto Gestão da Clinica em Hospitais Estratégicos – Microrregião de Ponta

50

Porã e Naviraí, público alvo 50 profissionais que atuam nos serviços de saúde e redes de saúde da

51

microrregião de Dourados, seja no lócus hospitalar ou da gestão pública das microrregiões de

52

Ponta Porã e Naviraí, que deverá ter 25 participantes de Ponta Porã e 25 de Naviraí. Será realizado

53

pelo HRMS com o seguinte formato 6 módulos com 12 horas aula cada, totalizando carga horária

54

de 72h/a, será utilizado Metodologias Ativas, o recurso será da Educação Permanente no valor

55

total de R$ 32.072,50 (trinta e dois mil e setenta e dois reais e cinqüenta centavos), foi

56

considerado aprovado pela CIES. Após apresentação dos projetos o profº Milton apresentou

57

Análise dos relatórios das macrorregionais sobre a utilização dos recursos da Educação

58

Permanente e Educação Profissional. Nada mais havendo para discussão o prof. Milton Miranda

59

agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta minutos, e eu Vera

60

Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Secretária Executiva da CIES lavrei a presente ata que será

61

aprovada na próxima reunião.
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