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No dia vinte e um de maio de 2015, às nove horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. 1 

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

para a quadragésima nona reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi aguardado trinta 3 

minutos para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. Mariza solicitou que a reunião 4 

fosse presidida pela professora Evelyn Ana Cafure Diretora da Escola Técnica do SUS “Ena de 5 

Araújo Galvão” – ETSUS. Estavam presentes os seguintes membros dessa comissão: Cássia 6 

Barbosa Reis, membro titular representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - 7 

UEMS, Flavia Claudia Krapiec Jacob de Brito, membro titular representante da Macrorregional 8 

de Dourados; Carlos Alberto Riveros Romero membro suplente representante da Macrorregional 9 

de Três Lagoas; Evelyn Ana Cafure membro titular representante da ETSUS, Jacinta de Fátima 10 

Machado membro titular representante da Macrorregional de Campo Grande; Vera Regina Dalla 11 

Vechia Biolchi Oliveira membro titular representante da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David 12 

Nasser” e secretária executiva da CIES - ESP; Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves 13 

membro titular representante da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD; Vânia Paula 14 

Stolte Rodrigues representante suplente do Centro Universitário da Grande Dourados – 15 

UNIGRAN; além dos participantes: Mariza Pereira Santos membro da equipe técnica da ESP; 16 

Ana Lucia da Silva membro da equipe técnica da ESP; Marina Lopes Fontoura Mateus membro 17 

da equipe técnica da ESP; Euder Alexandre Nunes membro da equipe do Telessaúde e Debora 18 

Teixeira da Cruz da Unigran Capital. Silvia Helena Mendonça de Moraes representando a 19 

Fiocruz. A professora Evelyn deu inicio a reunião, a secretária executiva informou que o 20 

representante suplente da UEMS, professor Rogério Dias Renovato, enviou e-mail informando que 21 

não seria possível participar, mas que considerava importante pensar na possibilidade de ter uma 22 

CIES em Dourados, justificada pelo número de municípios que envolvem a macrorregião de 23 

Dourados; falou também sobre e-mail da professora Vânia representante da Unigran, enviando pré-24 

projeto de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, não mais projeto para programa de 25 

Residência Multiprofissional em Oncologia e Cuidados Paliativos, para apresentar como informe 26 

para os membros e email de Carlos Romero solicitando que fosse falado sobre a Portaria de 27 

publicação da composição da CIES. Após apresentação dos informes Evelyn solicitou a secretária 28 

executiva que fizesse a leitura da ata da 48ª reunião, de modo que Vera fez a leitura da ata que foi 29 

aprovada com algumas ressalvas, na alínea 57, foi acrescentado para este ano; e na alínea 80 onde 30 

se lê MS, ler Ministério da Saúde; e na alínea 125 foi acrescentado a palavra novamente. Silvia 31 

Helena Mendonça de Moraes entregou à secretária executiva uma correspondência da Fiocruz, 32 

datada do dia 18 maio 2015 indicando seu nome, para ser representante na CIES pela Fiocruz; a 33 

secretária executiva leu o documento e disse que estaria aguardando indicação de um suplente, pois 34 

no documento só havia indicação para o titular e solicitou também que a ETSUS indicasse um novo 35 

suplente. A secretária executiva havia enviado e-mail aos membros dizendo que como não tinha 36 

nenhuma solicitação de pauta, portanto iria ser feita analise do regimento interno e apresentação do 37 

Plano Regional de Educação Permanente em Saúde - PAREPS de Dourados pela Flávia; conforme 38 

solicitado pelos membros na 48ª reunião. Diante das inclusões de pauta, o regimento interno ficou 39 

para o final. Professora Vânia representante da Unigran solicitou inclusão de pauta para apresentar 40 

o Pré-projeto de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, Crhistinne solicitou duas 41 

inclusões de pauta: falar sobre COAPES e sobre Oficinas de Prioridades do Programa de Pesquisas 42 

para o SUS (PPSUS). Carlos solicitou inclusão de pauta para falar sobre a composição da CIES. 43 

Evelyn pediu que Vânia desse início a sua apresentação, Vânia disse que é um pré-projeto, da área 44 

da Oncologia, Instituição formadora Unigran e Instituição executora Hospital de Câncer de Campo 45 

Grande Dr Alfredo Abrão.  O programa visa à formação de profissionais de saúde para cuidados ao 46 

paciente em oncologia, atuando em várias áreas: para a enfermagem (6 vagas), psicologia (2 vagas), 47 

serviço social (2 vagas) e farmácia (2 vagas). Mariza questionou se é possível a participação em 48 
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números diferentes de profissionais por categoria, numa mesma Residência, Marina respondeu que 49 

não há problema, impedimento legal. O que determina o numero de vagas é a necessidade de 50 

serviço, demanda pelos gestores, capacidade de preceptores necessários na prática. Crhistinne 51 

falou a titulo de colaboração, da importância de ser conversado com os serviços e as Redes, com a 52 

Região de Dourados e que seria interessante o profissional cirurgião dentista fazer parte da 53 

Residência. Cássia e Carlos Romero falaram da importância da articulação com a Saúde da 54 

Família, perpassando por todos os níveis de atenção, até chegar nos cuidados paliativos. Ana Lucia 55 

fez uma sugestão no conteúdo, a respeito da abordagem do SUS, que deveria iniciar com a 56 

abordagem das Políticas Públicas e não com a abordagem dos cuidados paliativos, o pré-projeto 57 

será ajustado e depois levado a CIB. Crhistinne falou sobre o COAPES, Contrato Organizativo de 58 

Ação Pública Ensino-saúde, da importância dos membros estarem participando da consulta pública 59 

que está aberta até o dia 25/05/2015, e darem suas contribuições, pois o contrato tem chegado para 60 

as Universidades tomarem conhecimento e participarem da consulta pública. O município vai fazer 61 

um diagnóstico do cenário da participação popular e absorção do ensino, disse: “Vou repassar para 62 

a Vera o link para vocês poderem acessarem  e fazerem uma leitura e suas contribuições.” Sobre as 63 

Oficinas de Prioridades, as Instituições de Ensino Superior - IES já estão recebendo convites para as 64 

oficinas, é importante o conhecimento para poder estar alinhavando as discussões, o recurso vem do 65 

FUNDECT. Enquanto formadores de opiniões temos que estar atentos. Mariza comentou sobre a 66 

dificuldade de assumir a coordenação das oficinas devido à falta de nomeação do Superintendente e 67 

da Direção da ESP, pois tem muitas questões para serem discutidas que envolvem uma conversa 68 

política. Carlos Romero falou da dificuldade de vir participar das reuniões, sem a oficialização da 69 

composição da CIES. Foi solicitado que seja enviado e-mail as Instituições de Ensino, para atualizar 70 

seus membros e a participação nas reuniões da CIES. Os membros votaram e Evelyn Ana Cafure 71 

membro representante do ETSUS e diretora da Escola Técnica do SUS, ficou como Coordenadora 72 

da CIES – interinamente. Como teve várias inclusões de pauta à atualização do Regimento Interno e 73 

a apresentação das propostas do Plano Regional de Educação Permanente em Saúde - PAREPS da 74 

região de saúde de Dourados pela Flavia, ficaram para a próxima reunião. Nada mais havendo para 75 

discussão a professora Evelyn agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às onze 76 

horas e quarenta e cinco minutos, e eu Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira lavrei a 77 

presente ata que será aprovada na próxima reunião.  78 


