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No dia 05 de abril de 2010, 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 

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

aos participantes e realizando a leitura da pauta do dia. Na sequência, o Sr. Gustavo Domingues, 4 

representante da Fundação Educacional de Fernandópolis, apresentou o projeto do curso de pós-5 

graduação lato sensu em administração em serviços de saúde, o qual se destina aos profissionais da 6 

microrregião de Paranaíba e terá um custo de R$ 222.000,00, utilizando recursos da Educação 7 

Permanente da macrorregional de Três Lagoas. Após a apresentação foram feitas sugestões de 8 

reestruturação do curso, relacionadas a seleção do público-alvo, dando prioridade aos profissionais 9 

inseridos no SUS, e alterações de conteúdo, os quais foram recebidos pelo proponente do curso. Em 10 

função destas sugestões, o projeto será reformulado e reapresentado na próxima reunião da CIES. A 11 

seguir, a Sra. Vânia Cruz, representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, apresentou o 12 

projeto de realização da 1ª jornada de epidemiologia e controle de infecção hospitalar para 13 

enfermagem, a qual terá carga horária de 40 horas e se destina a 200 profissionais do SUS, no valor 14 

de R$ 2.458,00, utilizando recursos da Educação Permanente da Secretaria Estadual de Saúde. Após 15 

a apresentação o projeto foi considerado aprovado e os membros da CIES sugeriram que seja 16 

analisada a necessidade de realização de avaliação ao final do evento e adequação da nomenclatura 17 

adotada. Em seguida, o Sr. Teófilo Cardozo, professor do Departamento de Farmácia Bioquímica 18 

da UFMS, apresentou o projeto do curso de pós-graduação lato sensu em gestão de assistência 19 

farmacêutica, o qual será realizado em parceria entre a UFMS e a Escola de Saúde Pública de Mato 20 

Grosso do Sul, oferecendo 30 vagas destinadas a farmacêuticos lotados na SES ou nas Secretarias 21 

Municipais de Saúde, no valor de R$ 159.734,84, utilizando recursos da Educação Permanente da 22 

Secretaria Estadual de Saúde. Após a apresentação, o projeto foi considerado aprovado e os 23 

membros da CIES sugeriram que seja verificada a melhor forma de organização da carga horária 24 

em módulos, além da realização de contato com o Conselho Regional de Farmácia, alertando sobre 25 

a ausência desses profissionais nos locais de trabalho durante os dias de aula. Em seguida, a Sra. 26 

Estela Scândola, técnica da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto 27 

teias da vida, que visa implementar as redes de atenção as meninas e mulheres em situação de 28 

violência, sendo destinado a profissionais envolvidos com ações nesta temática no município de 29 

Campo Grande, no valor de R$ 129.957,00, utilizando recursos da Educação Permanente da 30 

Secretaria Estadual de Saúde. Após a apresentação, o projeto foi aprovado. A seguir, a Sra. Márcia 31 

Shinzato, professora da UFGD, apresentou o projeto de execução do PET-Saúde daquela 32 
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instituição, o qual utiliza recursos oriundos dos Ministérios da Saúde e Educação e será realizado na 33 

macrorregião de Dourados, nos municípios de Amambai, Anaurilândia e Dourados. Este projeto foi 34 

aprovado. Por fim, a Sra. Silvia Moraes, técnica da ETSUS, apresentou o projeto do curso Técnico 35 

em Saúde Bucal, a ser realizado no município de Bataguassu, no valor de R$ 123.157,00, com 36 

recursos do PROFAPS. Este projeto foi aprovado. A data da próxima reunião da CIES ficou 37 

programada para o dia 03 de maio de 2010, às 09:00 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge 38 

David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11:45 horas. 39 


