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

ATA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia dezoito de junho de 2015, às nove horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge
David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a
qüinquagésima reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi aguardado trinta minutos para
iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. A reunião foi presidida pela professora
Ewângela Pereira, pois Evelyn estava com uma agenda fora. Estavam presentes os seguintes
membros dessa comissão: Antonia Raquel Lima C. Zottos membro titular e Leila Denize Perin
membro suplente representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e
Trabalho – SEDHAST; Ewângela Pereira membro suplente da Escola Técnica do SUS “Ena de
Araújo Galvão” – ETSUS; Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira membro titular
representante da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” - ESP e secretária executiva da
CIES; Maria de Lourdes Oshiro membro suplente da ESP; Neiva Leite Carneiro membro titular
do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul – COSEMS; Carlos
Alberto Riveros Romero membro suplente representante da Macrorregional de Três Lagoas;
Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves membro titular representante da Universidade
Federal da Grande Dourados – UFGD; Vânia Paula Stolte Rodrigues representante titular do
Centro Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN; Silvia Helena Mendonça de Moraes
membro titular e Débora Dupas Gonçalves do Nascimento representantes da fiocruz; além dos
participantes: Marina Lopes Fontoura Mateus membro da equipe técnica da ESP; Diana Steica
de Almeida membro da equipe técnica da ESP; Edgar Oshiro membro da equipe técnica da ESP;
Cynthia Medeiros Gomes da Silva membro da equipe do Telessaúde e Maria de Fátima
Meinberg Cheade Superintendente Geral de Gestão do trabalho e Educação na Saúde. A
professora Ewângela deu inicio a reunião apresentando a Superintendente, a professora Maria de
Fátima Meinberg Cheade, a mesma se apresentou e falou da importância da CIES e da participação
das instituições e disse que a Ewângela deveria presidir a reunião; Ewângela pediu a secretária
executiva que fizesse a leitura da ata da 49ª reunião, de modo que Vera fez a leitura da ata que foi
aprovada com algumas ressalvas, na alínea 42 Oficinas de prioridades do Programa de Pesquisas
para o SUS (PPSUS) e alínea 45 lê-se Hospital de Câncer de Campo Grande Dr Alfredo Abrão. A
professora Fátima solicitou inclusão de pauta para um informe, foi prontamente atendida. Vera
informou que conforme pactuado na reunião anterior foi enviado e-mail, para os responsáveis das
instituições que fazem parte da CIES e algumas instituições de ensino que ainda não fazem parte,
solicitando que confirmassem os nomes do titular e suplente para representarem as instituições na
CIES, porém que nem todos haviam confirmado. Foi solicitado então pelos representantes da CIES
que, fosse enviado oficio para todos que ainda não confirmaram. Crhistinne perguntou se iria ter a
apresentação das propostas de Educação Permanente de Dourados, pois na reunião passada havia
sido combinado que a Flávia faria apresentação do Plano Regional de Educação Permanente em
Saúde - PAREPS, A secretária executiva informou que a Flávia havia avisado que não sabia se iria
poder participar da reunião, por este motivo não constava na Pauta a apresentação das propostas do
PAREPS da região de saúde de Dourados. Antonia membro titular do SEDHAST falou que foi
inaugurada agora a Escola do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para ofertar os cursos
aos trabalhadores do SUAS. Ewângela pediu a professora Fátima para fazer seu informe sobre o
curso.A Superintendente falou do Curso Gestão da Clinica e Regulação em Saúde no SUS do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – Triênio 2015 a
2017 (Proardi- SUS), “o financiamento é pelo Ministério, o curso é para as macros de Dourados,
Campo Grande e Três Lagoas, o mesmo já vem pronto, o Estado tem que dar apoio logístico, 1
turma para a regulação, 1 turma de gestão da clinica, fechar com 40 vagas na gestão da clinica e 40
na regulação; o Estado e o município têm demanda, mas será dividido com as regiões; Corumbá não
consegue absorver o curso, no 2º semestre ou no ano que vem, já tem tudo certo para os dois cursos.
Ministério está revendo tudo por conta de contingenciamento, e a regulação é prioridade”.
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Crhistinne falou que acredita que venha demanda de Dourados. Quanto ao oficio para ser
encaminhado ás instituições para fazerem parte da CIES, a professora Fátima questionou quais as
pessoas que devem participar da CIES, quais as instituições que realmente devem fazer parte, que
devemos delimitar os participantes, quem realmente vai participar. Ewângela falou da importância
da participação dos Estudantes e trabalhadores, foi questionado que os trabalhadores já fazem parte
pelo conselho. Antônia falou da importância de participar de um processo cujo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, deflagrou instituindo uma rede de instituições
de Ensino Superior - IES para ofertar cursos do SUAS. Após várias indagações a respeito da
participação dos membros, ficou decidido que iria ser feito oficio e encaminhado as instituições que
ainda não haviam respondido o e-mail; e que quem não responder até a próxima reunião será
considerado os mesmos representantes e encaminhado para publicação em Diário Oficial. Foi
iniciada a análise do Regimento Interno e feito algumas mudanças, na próxima reunião que está
marcada para o dia 23 de julho daremos continuidade a análise do Regimento. A professora
Fátima sugeriu que as reuniões da CIES fossem marcadas para as oito horas e trinta minutos, todos
os membros concordaram. Nada mais havendo para discussão a professora Ewângela agradeceu a
presença de todos e a reunião foi encerrada às doze horas, e eu Vera Regina Dalla Vechia Biolchi
Oliveira lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.
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