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No dia 16 de agosto de 2010, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge 1 

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

a vigésima reunião ordinária. A reunião iniciou com o prof. Milton Miranda, coordenador da 3 

CIES, dando as boas vindas aos participantes e informando da presença de duas representantes da 4 

CIES do Rio Grande do Sul, que vieram ao estado para acompanhar as atividades da Política de 5 

Educação Permanente/Profissional. A seguir, a ata da 19ª reunião da CIES foi lida colocada em 6 

discussão para possíveis correções. Não havendo nenhuma alteração a ser realizada, a ata foi 7 

aprovada e assinada. Na sequência, a Dra. Crhistinne Gonçalves, Diretora de Gestão Estratégica 8 

da SES, solicitou a inclusão de pauta de dois projetos, os quais foram aceitos para apresentação 9 

após os itens já previstos para a pauta do dia. Na continuidade dos itens pautados, o Sr. Joel 10 

Ferreira, representante da Escola de Saúde Pública, apresentou a minuta de proposta para o fluxo 11 

de encaminhamentos de projetos de Educação Permanente/Profissional, elaborada pelo grupo de 12 

trabalho organizado na 19ª reunião da CIES. Após essa apresentação, houve a discussão sobre a 13 

proposta, com indicação de alterações, as quais serão elaboradas pelo mesmo grupo de trabalho e 14 

apresentadas em reunião posterior da CIES. Em seguida, a Sra. Jacinta Machado, representante da 15 

macrorregional de Campo Grande, apresentou o programa de educação permanente em clínica 16 

médica na atenção básica, o qual recebeu elogios e sugestões visando seu aprimoramento. As 17 

sugestões foram anotadas pela Sra. Regina Furlanetti, representante da macrorregional de Campo 18 

Grande, para posterior análise e discussão com o grupo que coordena a Educação 19 

Permanente/Profissional na referida macrorregional. Referente a esse programa, a Sra. Jacinta 20 

Machado apresentou dois projetos, sendo que ambos utilizarão recursos da Educação Permanente 21 

da macrorregional de Campo Grande para serem executados e se destinam a médicos 22 

ginecologistas da rede pública de atendimento, com expectativa de 120 vagas para cada curso. Os 23 

projetos são para o “Curso de capacitação em interpretação de imagem mamográfica e outras 24 

modalidades imaginológicas mamárias”, no valor de R$ 38.250.00; e para o “Curso de capacitação 25 

em interpretação de densitometria óssea e indicação e tratamento da osteoporose”, no valor de R$ 26 

37.500,00. Os cursos foram aprovados e a CIES solicitou que seja verificada a possibilidade de 27 

abertura de cinco vagas para a macrorregional de Dourados e cinco vagas para a macrorregional 28 

de Três Lagoas em cada curso, devido a relevância da atividade. Em seguida, a Sra. Ewângela 29 

Cunha, técnica da ETSUS, apresentou três projetos que são demanda da macrorregional de 30 

Dourados, sendo eles o projeto de “Curso técnico em saúde bucal”, no valor total de R$ 31 

299.408,00 para duas turmas, utilizando recurso da Educação Profissional da macrorregional de 32 
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Dourados e terá 72 vagas que se destinam a trabalhadores de instituições de saúde, 33 

preferencialmente do SUS, que atuam na área da saúde bucal, sem a devida qualificação, dos 34 

municípios de Dourados, Amambai e entorno; “Curso técnico em enfermagem”, no valor total de 35 

R$ 437.528,00 para duas turmas, utilizando recurso da Educação Profissional da macrorregional 36 

de Dourados e terá 72 vagas que se destinam a trabalhadores de instituições de saúde, 37 

preferencialmente do SUS, que atuam na área de Enfermagem, sem a devida qualificação, dos 38 

municípios de Nova Andradina e Naviraí; “Curso técnico em enfermagem – complementação”, no 39 

valor de R$ 81.500,00 utilizando recurso da Educação Profissional da SES e terá 36 vagas que se 40 

destinam a auxiliares de enfermagem de instituições de saúde, preferencialmente do SUS,  do 41 

município de Paranhos. O recurso deste último projeto é referente ao valor do “Curso técnico em 42 

análises clínicas”, previsto para o município de Dourados, o qual não será mais realizado devido 43 

ao fato de que não é prioridade para o referido município, conforme comunicação feita via ofício 44 

para a ETSUS. Todos os projetos apresentados como demanda da macrorregional de Douradão 45 

foram aprovados. Continuando, a Sra. Ewângela Cunha, técnica da ETSUS, apresentou os 46 

pareceres ad referendum emitidos por esta CIES, que tratam de cursos que serão desenvolvidos 47 

pela ETSUS com recursos do PROFAPS, sendo eles “Projeto de técnico em saúde bucal” no valor 48 

de R$ 603.328,00, nos municípios de Mundo Novo, Fátima do Sul, Rio Verde, Campo Grande e 49 

Bonito; “Projeto de técnico em enfermagem” no valor de R$ 656.208,81, nos municípios de 50 

Ivinhema, Amambai e Aquidauana; “Projeto de Complementação de Técnico em Enfermagem - 51 

Módulo III” no valor de R$ 81.500,00, nos municípios de Corumbá e Ladário; “Projeto de técnico 52 

em vigilância em saúde” no valor de R$ 160.332,00, no município de Campo Grande; “Projeto de 53 

técnico em hemoterapia” no valor de R$ 272.192,00, nos municípios de Dourados e Três Lagoas; 54 

“Projeto de aperfeiçoamento em saúde do idoso para agentes comunitários de saúde” no valor de 55 

R$ 386.832,00, nos municípios de Três Lagoas, Dourados, Campo Grande e Corumbá; “Projeto de 56 

aperfeiçoamento em saúde bucal para ESF” no valor de R$ 64.912,00, nos municípios de 57 

Corumbá e Ladário. Para a realização de todos os cursos que utilizarão recursos do PROFAPS 58 

será necessário um valor total de R$ 2.225.304,81, além de R$ 117.121,31 para aquisição de 59 

material permanente destinado a execução dos referidos cursos. Todos os pareceres foram 60 

aprovados. Em seguida, a Dra. Crhistinne Gonçalves, Diretora de Gestão Estratégica da SES, 61 

apresentou os projetos solicitados para inclusão de pauta, os quais utilização uma parte do recurso 62 

previsto anteriormente para desenvolver um curso de Especialização em Direito Sanitário, que não 63 

teve início ainda devido a impasses administrativos da instituição que será contratada para 64 
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executá-lo. Foi apresentado o “Projeto de formação de facilitadores de educação permanente no 65 

âmbito hospitalar em Mato Grosso do Sul” no valor de R$ 26.760,00, que se destina a 50 66 

profissionais de nível superior do HRMS; e o “Projeto de formação básica em metodologias ativas 67 

para preceptoria em saúde” no valor de R$ 53.540,00, que se destina a profissionais que atuam nos 68 

serviços de saúde do Mato Grosso do Sul no âmbito hospitalar, seja no lócus do hospital ou no 69 

lócus da gestão pública. Ambos os projetos foram aprovados. Nada mais havendo para discussão, 70 

a reunião foi encerrada às 12h30min horas e a data da próxima reunião da CIES ficou programada 71 

para o dia 16 de setembro de 2010, às 09 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David 72 

Nasser”.  73 


