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No dia 04 de agosto de 2008, 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 quarta 2 

reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo prof. Milton Miranda, Coordenador Estadual da 3 

Educação na Saúde, que cumprimentou os presentes e apresentou os itens da pauta a serem 4 

discutidos. Foi solicitado pela Sra. Ewângela Cunha, técnica da ETSUS, uma inclusão de pauta para 5 

apresentação do projeto do Curso de cuidador de pessoas idosas com dependência, pois o mesmo 6 

não havia sido enviado aos membros da CIES. Com a aprovação da pauta, o prof. Joel Ferreira, 7 

técnico da ESP, falou sobre a estrutura mínima para elaboração e apresentação dos projetos, de 8 

acordo com o anexo II da Portaria 1996, pois os projetos estão sendo enviados à CIES em formatos 9 

diferenciados, dificultando a leitura e o entendimento dos mesmos. Em virtude isso, ficou decidido 10 

que a partir deste mês todos os projetos enviados à CIES deverão estar estruturados de acordo com 11 

a Portaria 1996, sendo que o projeto que não apresentar a estrutura mínima será devolvido ao 12 

proponente para as devidas adequações. Esta informação deverá ser repassada às macrorregionais. 13 

Na sequência, o prof. Joel apresentou três projetos demandados pelo hospital regional, sendo o 14 

primeiro deles o projeto ATLS (Advanced Trauma Life Suport), no valor de R$ 18.448,00, para 16 15 

médicos, com carga horária de 24 h/a, sendo executora a Fundação Manoel de Barros. O projeto foi 16 

aprovado pela CIES, com a ressalva de que todos os médicos participantes sejam vinculados ao 17 

hospital regional e, caso haja vagas remanescentes, as mesmas deverão ser destinadas somente aos 18 

médicos da Santa Casa e do Hospital Universitário. Os outros dois projetos foram o SAVE (Suporte 19 

Avançado de Vida para Enfermeiros), no valor de R$ 9.200,00, com 32 vagas e o SAVE para 20 

técnicos e auxiliares de enfermagem, no valor de R$ 6.750,00, com 30 vagas. A executora de ambos 21 

os projetos é o Centro Avançado de Treinamento e Ensino (CEATE). Os dois projetos foram 22 

aprovados pela CIES, com a ressalva de que os participantes sejam funcionários do hospital 23 

regional e, caso haja vagas remanescentes, que as mesmas sejam destinadas aos profissionais da 24 

Santa Casa e do Hospital Universitário. Em seguida foi apresentado o projeto do Curso de formação 25 

de multiplicadores na técnica de investigação de eventos sentinela. Este curso foi proposto pela 26 

Coordenadoria de Atenção Básica da SES e é destinado aos técnicos da SES, que atuarão como 27 

multiplicadores. O projeto será executado pela Escola de Saúde Pública, no valor de R$ 16.324,00, 28 

com carga horária de 128 h/a (divididas em módulos teórico-práticos). O projeto foi aprovado pela 29 

CIES, com a ressalva de que, se houver vagas remanescentes, que as mesmas sejam destinadas aos 30 

servidores das três macrorregionais. O próximo item da pauta era a apresentação do projeto do 31 

Programa fortalecendo redes de atenção às mulheres em situação de violência, mas não foi 32 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  

           COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES 
ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 

 2

apresentado porque não houve presença de representantes da instituição proponente nem da 33 

executora e a CIES solicitou que os mesmos estejam presentes na próxima reunião para dirimir 34 

dúvidas, antes da discussão para aprovação. Na sequência, a Sra. Ewângela Cunha apresentou 35 

alguns projetos da ETSUS, sendo eles: Curso técnico em vigilância sanitária (VISA) para os 36 

trabalhadores do interior do estado, no valor de R$ 89.732,00, aprovado com a ressalva que seja 37 

preferencialmente para o trabalhador que já esteja inserido na área; Curso de complementação de 38 

Técnico em Enfermagem para o município de Campo Grande (duas turmas) e municípios do 39 

entorno (uma turma), no valor de R$ 145.128,00, aprovado com a mesma ressalva do projeto 40 

anterior; Curso técnico em imobilizações ortopédicas para o município de Campo Grande (uma 41 

turma), no valor de R$ 98.164,00 e Dourados (uma turma), no valor de R$ 83.224,00, ambos 42 

aprovados; Formação profissional inicial de cuidador de pessoas idosas com dependência, para ser 43 

operacionalizado de forma descentralizada em cinco municípios (Dourados, Três Lagoas, Corumbá, 44 

Amambai e Campo Grande), no valor de R$ 81.800,00, foi aprovado com a ressalva de que o 45 

financiamento seja com recurso da educação permanente. Já em relação aos cursos técnicos 46 

anteriormente citados, deve ser usado recurso da educação profissional. Em seguida, o prof. Milton 47 

Miranda apresentou o projeto do curso de Especialização em odontologia para pacientes portadores 48 

de necessidades especiais. O prof. Milton explicou que esse curso já havia sido executado 49 

anteriormente para todo o estado e, por esse motivo, os membros da CIES sugeriram que o projeto 50 

seja apresentado nas três macrorregionais para aprovação e financiamento com recursos delas. Na 51 

sequência foram apresentados dois projetos propostos pela Escola Padrão, como demanda da 52 

macrorregional de Campo Grande, sendo eles o Curso de formação continuada nos programas de 53 

atenção básica, no valor de R$ 21.120,00 e carga horária de 120 h/a; Curso de formação continuada 54 

em sala de vacinas e eventos adversos mais aplicação de BCG hospitalar, no valor de R$ 22.620,00 55 

e carga horária de 120 h/a. Os dois projetos foram aprovados e a proponente orientada que os 56 

mesmos deverão ser aprovados pela CIB Estadual. Por fim, o prof. Joel Ferreira sugeriu que para as 57 

próximas reuniões da CIES todos os projetos da pauta deverão ser apresentados pelo proponente ou 58 

pela instituição executora, sob pena de serem encaminhados para a próxima reunião dessa 59 

comissão, caso não haja a presença dessas pessoas. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi 60 

encerrada às 11h30min e a data da próxima reunião da CIES ficou programada para o dia 1º de 61 

setembro de 2008, às 09 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. 62 


