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No dia 10 de fevereiro 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 primeira 2 

reunião extraordinária. A reunião iniciou com o professor Milton Miranda dando as boas-vindas aos 3 

participantes e deixando em discussão a necessidade de alteração do Regimento Interno da CIES, no que 4 

se refere a necessidade da presença da instituição proponente de projetos para a educação permanente nas 5 

reuniões da CIES para apresentar as respectivas propostas. A Dra. Crhistinne Gonçalves, Diretora Geral 6 

de Gestão Estratégica da SES, falou sobre a necessidade de inclusão de itens que tratem do referido 7 

assunto e da importância da participação dos representantes de cada CIB Macrorregional nas reuniões da 8 

CIES. A Sra. Regina e a Sra. Maria Auxiliadora, representantes da SESAU, argumentaram sobre as 9 

dificuldades para a vinda dos representantes das instituições proponentes dos projetos em cada reunião. O 10 

Sr. Roberto, representante do IEDHI, falou sobre o fluxo de funcionamento da educação permanente no 11 

Estado, com a proposta de apresentação dos projetos inicialmente na CIES e posteriormente na CIB 12 

Macrorregional e CIB Estadual. Após as discussões, ficou acertada a inclusão do item XI no artigo 12º 13 

com a seguinte redação “Os projetos deverão ser apresentados com as devidas assinaturas dos 14 

proponentes legais” e criação do artigo 15º com a seguinte redação “Em caso de dúvidas referentes aos 15 

projetos de educação permanente, os mesmos poderão, excepcionalmente, ser reapresentados em reunião 16 

ordinária/extraordinária subseqüente”. Na sequência, a Sra. Maria Auxiliadora, representante da SESAU, 17 

apresentou os projetos para “curso de urgência e emergência obstétrica e avaliação biofísica fetal” no 18 

valor de R$ 38.000,00 e “curso de visão subnormal” no valor de R$ 8.000,00, ambos com recursos 19 

provenientes da Macrorregional de Campo Grande. Os dois projetos foram aprovados. Em seguida, a Sra. 20 

Jacinta, representante da SESAU, apresentou os projetos para “curso técnico em prótese dentária” no 21 

valor de R$ 148.608,00 e “curso de acolhimento nas práticas de saúde do SUS” no valor de R$ 22 

206.211,60, ambos com recursos provenientes da Macrorregional de Campo Grande. Ambos os cursos 23 

foram aprovados, com a indicação de que o segundo curso seja realizado com este valor, mas com 25 24 

turmas de 35 alunos cada, ao invés de apenas 19 como estava proposto inicialmente. Após a apresentação 25 

e aprovação dos projetos de educação permanente, discutiu-se a necessidade de organização do fluxo para 26 

encaminhamento da educação permanente no Estado. Ficou acertado que haverá uma reunião no dia 01 27 

de março de 2010 para organizar uma proposta para este fluxo. O prof. Milton apresentou o parecer 28 

favorável ao projeto do programa de educação pelo trabalho para a saúde – PET-Saúde UFMS/SESAU 29 

para os anos letivos de 2010-2011, emitido pela CIES, o qual foi aprovado ad referendum. A data da 30 

próxima reunião da CIES ficou programada para o dia 08 de março de 2010, às 09:00 horas, na Escola de 31 

Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 32 

11:45 horas. 33 


