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No dia 01 de setembro de 2009, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David 1 

Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a décima 2 

primeira reunião ordinária. A reunião iniciou com o professor Milton Miranda dando as boas-vindas 3 

aos participantes, apresentando a pauta do dia e pedindo que se apresentassem os representantes da CIB 4 

Macrorregional de Três Lagoas, Sra. Ligia Thomé Pires; do SENAC, Sra. Ana Carina; da Fundação 5 

Educacional de Fernandópolis – FEF, Sr. Gustavo de Souza Filho, os quais participaram desta reunião. 6 

A seguir, o prof. Milton Miranda informou o acréscimo de itens na pauta, sendo estes a apresentação 7 

dos projetos propostos pela FEF e SENAC para execução na Macrorregional de Três Lagoas. O prof. 8 

Milton Miranda apresentou um relatório dos recursos da Educação Permanente para o estado de Mato 9 

Grosso do Sul, com os respectivos cursos e seus custos, conforme distribuição dos recursos para a SES 10 

e cada uma das três Macrorregiões (Campo Grande, Dourados e Três Lagoas), por meio das portarias 11 

37 de 31/12/2007 e 23 de 17/12/2008. Na sequência, a Sra. Silvia Helena Moraes, técnica da ETSUS, 12 

apresentou os projetos de curso de complementação de Técnico em Enfermagem para realização no 13 

município de Amambaí no valor de R$ 51.636,00 e o curso de Cuidador de Pessoas Idosas com 14 

Dependência para realização nos municípios de Sidrolândia no valor de R$ 16.630,00 e de Jardim no 15 

valor de R$ 16.630,00, os quais serão executados com remanejamento de saldo do recurso inicialmente 16 

destinado ao curso de Técnico de Enfermagem no município de Coxim. Também apresentou o projeto 17 

de curso de Atualização em Saúde Bucal, que será realizado com 10 turmas no município de Campo 18 

Grande no valor total de R$ 2.200,00, os quais serão realizados com o saldo restante do curso de 19 

Capacitação em Saúde Bucal HIV/AIDS/Hepatite. Os cursos propostos pela ETSUS foram aprovados. 20 

Em seguida, o Sr. Edgar Oshiro, técnico da Escola de Saúde Pública – ESP, apresentou o projeto de 21 

Curso Básico de Vigilância Epidemiológica – CBVE, destinado a servidores da Macrorregião de Três 22 

Lagoas. O curso foi aprovado no valor de R$ 2.887,50 para cada turma, sendo um total de seis turmas 23 

com valor final de R$ 17.325,00. A seguir, a Sra. Ana Carina, representante do SENAC, apresentou os 24 

projetos dos cursos: Suporte Básico de Vida em Cardiologia, Treinamento Introdutório em Urgência e 25 

Emergência, Vigilância Sanitária Alimentar e DTA, Biossegurança, Programa de Qualidade 5 S, 26 

Oratória. Os membros da CIES recomendaram que estes cursos sejam reformulados, conforme 27 

indicação da Portaria 1996 para elaboração de projetos e novamente apresentados nesta Comissão. 28 

Ainda em relação aos cursos apresentados pelo SENAC, foram questionados, por parte do Sr. Paulo 29 

Cabral e da Sra. Mariza Santos, os conteúdos do curso de Oratória e sua prioridade para o SUS. A 30 

sugestão é que este curso seja retirado do rol de projetos a serem encaminhados ao edital de licitação. 31 

Levantou-se uma discussão sobre a legalidade da realização de um edital de licitação para os cursos de 32 

interesse da Macrorregional de Três Lagoas, no qual constará a exigência expressa de apresentação 33 
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prévia dos referidos projetos na CIES. O encaminhamento sugerido pelos membros da CIES é de que, 34 

após a realização da licitação, os projetos sejam homologados pela CIB Estadual. Dando continuidade, 35 

o Sr. Gustavo de Souza Filho, representante da FEF, apresentou os projetos de cursos: Vigilância 36 

Sanitária Alimentar, Suporte Básico de Vida, Condutores de Veículos de Emergência, Biossegurança, 37 

Programa de Qualidade 5 S, Treinamento Introdutório em Urgência e Emergência. Os membros da 38 

CIES sugeriram que sejam elencados os profissionais do SUS, de forma mais clara, que realizarão os 39 

cursos de Vigilância Sanitária Alimentar e que o conteúdo deste mesmo curso receba a inserção dos 40 

itens: Fabricação e Distribuição de Alimentos; DTA. Em relação ao curso de Treinamento Introdutório 41 

em Urgência e Emergência, foi questionado o conteúdo apresentado, pois se assemelha ao do curso 42 

Suporte Básico de Vida. A sugestão foi de junção dos dois cursos em apenas um, com carga horária de 43 

60 horas, sendo que esta proposta deverá ser reapresentada posteriormente. Os demais cursos 44 

apresentados pela FEF, que não receberam ressalvas, foram considerados aprovados. A data da 45 

próxima reunião da CIES ficou agendada para o dia 01 de outubro de 2009, às 09:00 horas, na Escola 46 

de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi 47 

encerrada às 11:45 horas. 48 


