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

ATA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia dezenove de novembro de 2015, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de

2

Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração

3

Ensino-Serviço (CIES), para a qüinquagésima quarta reunião ordinária. Conforme Regimento

4

Interno foi aguardado trinta minutos para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. A

5

reunião foi presidida pela Superintendente Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde –

6

SGGTES, Coordenadora da CIES, Professora Doutora Maria de Fátima Meinberg Cheade; e

7

contou com a presença dos seguintes membros dessa comissão: Antonia Raquel Lima C. Zottos

8

membro titular e Leila Denize Perin membro suplente representantes da Secretaria de Estado de

9

Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – SEDHAST; Cássia Barbosa Reis membro

10

titular representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS; Flavia Claudia

11

Krapiec Jacob de Brito, membro titular e Jeane Carla Ficagna representantes da Comissão

12

Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados - CIR; Ewângela Aparecida Pereira membro

13

suplente representante da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo Galvão” – ETSUS; Simone de

14

Fátima Crispim membro titular representando a Gerência de Ensino e Pesquisa Hospital

15

Universitário Maria Aparecida Pedrossian; Francisco Tavares da Câmara membro titular do

16

Conselho Estadual de Saúde - CES representante do segmento de usuários; Adriana Correia de

17

Lima membro titular e Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira membro suplente

18

representantes da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” - ESP e secretária executiva da

19

CIES; Neiva Leite Carneiro membro titular representante do Conselho de Secretários Municipais

20

de Saúde de Mato Grosso do Sul – COSEMS/ município de Alcinópolis; Carlos Alberto Riveros

21

Romero membro suplente representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de

22

Três Lagoas; Vânia Maria Cruz membro suplente representante do Hospital Regional Rosa Maria

23

Pedrossian – HR; Ana Rita Barbieri membro titular representante da Universidade Federal de

24

Mato Grosso do Sul – UFMS; Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves membro titular e

25

Emilia Alonso Balthazar membro suplente representantes da Universidade Federal da Grande

26

Dourados – UFGD; Vânia Paula Stolte Rodrigues membro titular representante do Centro

27

Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN; Silvia Helena Mendonça de Moraes membro

28

titular representante da Fiocruz Mato Grosso do Sul; Marcos Luiz Szukala Araújo membro titular

29

representante da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa “Dr Willian Maksoud”; Priscyla

30

Tainan Camargo membro titular representante da Gerência de Ensino e Pesquisa Hospital

31

Universitário da Grande Dourados – Serviço de Educação Permanente em Enfermagem – GEP-

32

UFGD; além dos participantes: André Vinicius Batista de Assis Gerente da Superintendência
1
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33

Geral de Gestão Estratégica da SES; Neila Aparecida Freitas Lopes secretária da diretoria da ESP;

34

Diana Steica de Almeida membro da equipe técnica da ESP; Adélia Delfina da Motta S. Correia

35

da UFMS; Marina Lopes Fontoura Mateus membro da equipe técnica da ESP; A coordenadora

36

Fátima iniciou a reunião fazendo a leitura da Pauta e pedindo inclusão de pauta para ser falado

37

sobre o COAPES, e solicitou que fosse pactuado o horário de término da reunião. Ficou pactuado

38

pelo plenário não fazer a revisão do regimento interno e que a reunião terminaria às 11:00 horas.

39

Crhistinne também solicitou inclusão de pauta para falar sobre o PET-GraduaSUS; professora

40

Fátima perguntou a secretária executiva se tinha necessidade de fazer a leitura da ata da última

41

reunião, Vera informou que como ainda consta no regimento interno que deve ser feita a leitura

42

deveríamos fazer, mas o plenário decidiu que a partir de hoje, mesmo não constando ainda no

43

regimento interno, não será necessário fazer a leitura das atas, somente serão feitas as ressalvas,

44

alterando e ajustando as falas caso necessário; todos deverão fazer a leitura e enviar suas

45

considerações por e-mail. Ana Rita solicitou que fosse feito uma ressalva acrescentando-se na

46

alínea 98 “deverá haver apenas um COAPES para cada município, com negociação entre secretaria

47

de saúde, hospitais e serviços e todas as instituições formadoras que utilizam campos de prática no

48

município. Após essa fala, o grupo sugeriu a presença de um representante do Ministério da Saúde

49

para sanar as dúvidas" com essa ressalva a ata foi aprovada. A coordenadora da CIES informou

50

que, a reforma da Escola de Saúde Pública já foi autorizada e que só está sendo esperado os trâmites

51

necessários para iniciar; e que, as próximas reuniões poderão não ser na ESP, falou ainda sobre a

52

reunião da CIES agendada para o dia 03 de dezembro, que provavelmente a reunião da CIB irá

53

mudar a data e automaticamente a CIES também.Sobre o COAPES a coordenadora Fátima disse

54

que a secretária executiva havia entrado em contato com o Ministério para solicitar o apoiador, mas

55

não obteve êxito; pois ficaram de retornar e não conseguimos mais contato, mas que Ewângela

56

havia conseguido falar com alguém sobre o COAPES; e que primeiramente iríamos fazer a leitura

57

em conjunto de algumas perguntas e respostas e aguardar para marcar com o apoiador para o mês

58

de dezembro ou para o próximo ano; ou fazer uma web conferência. Ana Rita falou da importância

59

do Ministério estar apoiando a CIES. A coordenadora solicitou que a representante da UFGD

60

desse início a apresentação sobre o PET-GraduaSUS. A professora Crhistinne iniciou a

61

apresentação falando da parceria das duas Universidades UFGD e UEMS na pessoa da professora

62

Cássia, e também da Educação Permenente da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados na

63

pessoa da enfermeira Flávia, no programa do PET-SAÚDE/GRADUASUS de Dourados uma

64

universidade comprometida para o SUS: Aprendizagem significativa em cenários de prática para a
2
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65

articulação Serviço-ensino-comunidade. Objetivo de promover mudanças curriculares;

66

qualificar os processos de integração ensino-serviço-comunidade por meio de articulação entre o

67

Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino; articulação com projetos do Ministério da

68

Saúde e Ministério da Educação; fomentar e organização das ações de integração ensino-

69

serviço-comunidade no território; articular o movimento de mudança da formação de graduação

70

em saúde, aproximando-a do Sistema Único de Saúde (SUS). Envolver a comunidade acadêmica,

71

professores, estudantes, profissionais de saúde e gestores, foco na interdisciplinaridade, na

72

integração ensino-serviço. Os profissionais estão envolvidos em campo de estágios nos ESF, NASF,

73

CAPES/AD, SAE/DST/AIDS, os grupos também vão trabalhar com a saúde indígena. Cássia falou

74

que serão seis grupos, trabalhando as disciplinas de psicologia, Nutrição, Enfermagem, Medicina e

75

será de forma vertical e transversal. O projeto propõe: integração; formação humanizada formação

76

para o SUS; consolidação dos foros de discussão com participação dos gestores, academia e

77

comunidade. Os grupos são Grupo 1: Redes de Atenção – Curso: medicina; Tutores/Docentes: 4;

78

Preceptores: 5; Alunos: 4; Coordenador do grupo: Fábio Juliano Negrão; Grupo 2: Saúde mental -

79

Curso: medicina; Docentes: 4; Preceptores: 5; Alunos: 4; Coordenador do grupo: Thiago Palluzzi;

80

Grupo 3: Doenças Crônicas não Transmissíveis - Curso: nutrição; Docentes: 4; Preceptores: 4;

81

Alunos: 4; Coordenador do grupo: Rita de Cassia Bertolo Martins; Grupo 4: Materno-infanti;

82

Curso: nutrição; Docentes: 4; Preceptores: 4; Alunos: 4; Coordenador do grupo: Emília Alonso

83

Balthazar; Grupo 5: Sistematização da Assistência de Enfermagem – Curso de Enfermagem;

84

Docentes: 4; Preceptores: Coordenador do Grupo: Cássia Barbosa Reis; Grupo 6: Cuidado Integral

85

– Curso de Psicologia; Docentes: 4; Preceptores: Coordenador do Grupo: Cátia Paranhos. A

86

Coordenadora Fátima parabenizou a professora Crhistinne e os demais integrantes do projeto por

87

trazerem o projeto para a CIES, que apesar do PET não ter recurso da Educação Permanente, é

88

muito importante estar trabalhando transversalmente e que dá sustentabilidade ao programa o grupo

89

passar na CIES. Adélia destacou que para construção do edital, os seis cursos da UFMS, sendo

90

odonto, medicina, nutrição enfermagem, fisioterapia e farmácia juntamente com a SESAU de

91

Campo Grande estão participando dos bate-papos do Ministério discutindo os espaços do projeto

92

para Campo Grande. A idéia do Ministério dando o nome de GraduaSUS é para que os alunos da

93

graduação possam trabalhar, com o papel da preceptoria, toda a Graduação será inserida nesses 6

94

grupos. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande decidiu que o tema para esse ano será

95

trabalhar com o Diabetes. As bolsas serão para os alunos; terão alunos bolsistas e alunos que não

96

receberão bolsas, mínimo de participantes 7 e máximo de 13 alunos. Carlos Romero questionou o
3
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97

não recebimento prévio do projeto, Crhistinne e Flávia disseram que o professor Fábio Juliano

98

Negrão havia encaminhado para secretária executiva, mas a mesma disse não ter recebido. Então

99

Flávia constatou que havia sido encaminhado no e-mail errado. Vera questionou o porquê as

100

representantes da CIES não solicitaram a inclusão do projeto na pauta e ressaltou a necessidade dos

101

temas da pauta serem encaminhados com antecedência por e-mail. O projeto foi considerado

102

aprovado pelos membros. A coordenadora Fátima solicitou que Ewângela fizesse a leitura das

103

perguntas e respostas mais freqüentes sobre o COAPES, no decorrer da leitura várias questões

104

foram surgindo e a coordenadora solicitou que todos anotassem os questionamentos para depois

105

serem feitos aos apoiadores do COAPES por meio da Web conferência ou pessoalmente caso os

106

apoiadores possam vir até o Mato Grosso do Sul. Dentre várias perguntas e respostas sobre o

107

COAPES, haviam questionamentos sobre o COAP. André técnico da SES, esclareceu que é preciso

108

lembrar que em Mato Grosso do Sul o COAPES tem relação estreita com o COAP, pois todo o

109

recurso até o momento está pactuado no COAP. Fátima falou da importância de ser feito

110

novamente a leitura do texto de perguntas e respostas antes da web conferência ou a vinda dos

111

apoiadores. A reunião foi encerrada às onze horas e dez minutos, e eu Vera Regina Dalla Vechia

112

Biolchi Oliveira lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.

4

