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

ATA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia 16 de abril de 2012, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David

2

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

3

trigésima reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Prof. Milton Miranda Soares, Coordenador

4

Estadual de Educação na Saúde. Estavam presentes os seguintes membros dessa comissão: Adélia

5

Delfina Motta Silva Correia, Antônia Raquel Lima C. Zottos, Evelyn Ana Cafure, Flávia Cláudia K.

6

J. Brito, Francisco José Mendes dos Reis, Jacinta de Fátima Machado, Lígia Thomé Pires, Milton

7

Miranda Soares, Mara Lisiane M. Santos, além dos participantes: Cristiane Sanches Sisto, Luciane

8

Aparecida Pereira de Lima, Silvana Fontoura Dorneles, Margareth Knock Mendonça,Vânia Maria

9

Cruz e Mariza Pereira Santos. A reunião iniciou com o prof. Milton Miranda dando as boas vindas

10

aos presentes. Informou a pauta que será discutida e chamou a tenção para a presença da Srª

11

Fátima na reunião e pediu que a mesma se apresentasse. A Srª Fátima disse que aposentou-se do

12

serviço público no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, mas está de volta no Programa de

13

Saúde da Criança, da SES/MS. Programa esse que tem como base a metodologia do programa

14

saúde dos brasileirinhos saudáveis. Informou que os trabalhos estão iniciando e que já houve uma

15

reunião com o grupo condutor nacional e que a próxima reunião está prevista para os dias 3 e 4 de

16

maio. Externou satisfação de estar presente nesta reunião da CIES. Todos desejaram sucesso nessa

17

nova etapa profissional. Em seguida, o Profº. Milton solicitou a Profª Margareth apresentasse o

18

projeto já informando que esse projeto foi aprovado com parecer ad referendum, em função dos

19

prazos e da relevância para a comunidade. E frisa a importância de que todos os projetos passem

20

por todas as instâncias colegiadas para cumprir o fluxo de aprovação e deliberação dos projetos de

21

Educação Permanente: primeiramente, o projeto deve ser discutido e aprovado nas Comissões

22

Intergestores Regionais (CIR); depois, será apresentado e aprovado na CIES, para, em seguida, ser

23

aprovado na CIB, para sua homologação. Dando continuidade a reunião, a Profª Margareth

24

apresentou-se como professora do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso

25

do Sul. Informou que o projeto é decorrente do edital lançado em dezembro de 2011, referente ao

26

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e Programa

27

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). E que tem como objetivos incentivar

28

transformações do processo de formação, geração de conhecimentos e prestação de serviços à

29

população, para uma abordagem integral do processo saúde-doença. A professora Margarete

30

informou ainda que na UFMS esse projeto possibilitou a realização de mudanças no currículo do

31

curso de enfermagem, capacitações pedagógicas e oficinas para docentes. As entidades parceiras

32

nesse projeto são: UFMS, SESAU e SMS de Três Lagoas. Tem como formato a figura do tutor
1
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33

(professor), preceptor (técnico, professor) e alunos. Profº Milton perguntou da definição da Unidade

34

de Atenção para a reforma e informou da aprovação dos projetos do PET-Saúde propostos pela

35

UEMS e UFGD. A Srª Flávia informou que apenas os projetos da UFGD foram aprovados e

36

publicados. Srª Mara Lisiane falou que este projeto foi construído coletivamente e da importância

37

desse modo de fazer coletivo que fortalece e promove a integração entre os cursos. A Srª Adélia

38

reforça esse esforço coletivo na construção dos projetos e que é uma forma de fortalecer o SUS. A

39

Srª Mariza relembra da importância de respeitar os espaços coletivos de discussão antes de levar a

40

CIB. Projeto aprovado. Prof. Milton informou que elaborou uma comunicação interna para a SES,

41

solicitando que todos os treinamentos e capacitações sejam apresentados na CIES,

42

independentemente da fonte do recurso, para conhecimento dos membros dessa comissão. Em

43

seguida, a Srª Silvana Dorneles, representante da SES apresentou o projeto “Curso de Apoio ao

44

Acolhimento e Fortalecimento das Redes de Atenção a Saúde dos Municípios da Macrorregional de

45

Três Lagoas”. O total de recursos será de R$ 82.600,00 (oitenta e dois mil e seiscentos reais). A Srª

46

Ligia questionou o critério de seleção dos apoiadores de Três Lagoas e que gostaria que fossem

47

respeitadas as indicações dos gestores. Srª Silvana informou que os apoiadores locais são selecionados

48

nas pré-oficinas, mas que é perfeitamente passível de rediscussão. Projeto aprovado. A Srª Antônia

49

Raquel solicitou que os relatórios dos PDAs sejam encaminhados para CIES para conhecimento. E disse

50

que existe uma defasagem de capacitação para trabalhadores do nível médios. E que propõe que haja um

51

levantamento, diagnósticos sobre os trabalhadores e demandas dos mesmos. Que devido a alta

52

rotatividade de funcionários, precisa-se criar uma ferramenta (Tecnologia da informação) como o

53

histórico de cada trabalhador dos cursos recebidos. Relata que na Assistência Social estão iniciando esse

54

processo, haverá uma “aba/campo” dentro do sistema de informação com esses dados. A Srª. Mariza

55

convidou os presentes para participar do II Encontro Estadual de Telessaúde, que acontecerá nos

56

dias 23 a 25 de maio, em Campo Grande. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi

57

encerrada às 11:00h.
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