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

ATA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia 2 de fevereiro de 2009, às 09 horas, reuniram-se na sala de multimídia da Escola Técnica do

2

SUS (ETSUS) “Professora Ena de Araújo Galvão”, os membros da Comissão Permanente de

3

Integração Ensino-Serviço (CIES), para a sétima reunião ordinária. A reunião iniciou com a fala do

4

professor Milton Miranda cumprimentando os presentes e apresentando uma planilha com o

5

comprometimento dos recursos de 2007 para a Educação Permanente em Mato Grosso do Sul. Após a

6

análise dessa planilha, decidiu-se pela redistribuição dos cursos “Especialização em Saúde Indígena”,

7

“Mestrado Profissional em Cadeia produtiva agroindustrial – Saúde Pública e Meio Ambiente”, “ATLS

8

para médicos do Hospital do Trauma”, “Formação Técnica de Agentes Indígenas em Saúde” e

9

“Formação de Técnicos em aplicação de agroquímicos” da Macro-Regional de Dourados, para serem

10

utilizados recursos de 2008 em sua execução, destinando o recurso de 2007, previsto para estes cursos,

11

para outras atividades de Educação Permanente e Educação Profissional, que possam ser executadas

12

num período mais breve. A mesma redistribuição ocorrerá com o “Curso Técnico em Entomologia” da

13

Macro-Regional de Campo Grande, todos esses cursos tendo como executora a FIOCRUZ. A seguir,

14

foram distribuídas aos membros da CIES a Portaria GM nº 2.813, de 20 de novembro de 2008 e a

15

Portaria SEGETS nº 23, de 17 de dezembro de 2008. Ambas as Portarias foram lidas e discutidas. O

16

professor Milton Miranda apresentou o Plano Estadual de Educação Permanente – 2008/2009. Este

17

plano será apresentado nas macro-regionais, para que os gestores tomem conhecimento e direcionem

18

suas respectivas demandas, conforme estabelecido neste documento. Em seguida, a coordenadora do

19

Curso de Atualização em Planejamento e Gerência em Vigilância Sanitária, Sra. Marina Mateus,

20

apresentou a necessidade de recursos para a execução de dois módulos para a finalização deste curso,

21

sendo que os membros da CIES optaram pela utilização do saldo disponível da SES, do recurso de

22

2007, acrescido dos valores resultantes da aplicação financeira, os quais são suficientes para esta ação.

23

Por fim, discutiu-se a necessidade de esclarecimentos sobre a transferência de recursos da Educação

24

Permanente para as instituições executoras, tanto públicas como privadas. A proposta da CIES é a

25

formalização dos questionamentos existentes, encaminhando-os ao Ministério da Saúde. A data da

26

próxima reunião da CIES ficou agendada para o dia 2 de março de 2009, às 09:00 horas, na Escola de

27

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

28

11:30 horas.
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