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No dia doze de maio de 2016, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de Saúde 1 

Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-2 

Serviço (CIES), para a quinquagésima oitava reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi 3 

aguardado trinta minutos para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes.  Ewângela 4 

Aparecida Pereira disse que iria conduzir a reunião, pois a Coordenadora da CIES Professora 5 

Doutora Maria de Fátima Meinberg Cheade, o Diretor da Escola de Saúde Pública André 6 

Vinicius Batista de Assis e a Diretora da Escola Técnica do SUS Evelyn Ana Cafure estavam 7 

com outra agenda. A reunião contou com a presença dos seguintes membros dessa comissão: Paula 8 

Oda Haddad membro titular e Cynthia Medeiros Gomes da Silva membro suplente 9 

representantes da Coordenadoria Estadual de Telessaúde – CETEL; Leila Denize Perin membro 10 

suplente representante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho 11 

– SEDHAST; Cássia Barbosa Reis membro titular representante da Universidade Estadual de 12 

Mato Grosso do Sul – UEMS; Flavia Claudia Krapiec Jacob de Brito, membro titular 13 

representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados - CIR; Ewângela 14 

Aparecida Pereira membro suplente representante da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo 15 

Galvão” – ETSUS; Simone de Fátima Crispim membro titular representante da Gerência de 16 

Ensino e Pesquisa Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian; Vera Regina Dalla Vechia 17 

Biolchi Oliveira membro suplente representante da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David 18 

Nasser” - ESP e secretária executiva da CIES; Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves 19 

membro titular representante da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD; Silvia Helena 20 

Mendonça de Moraes membro titular representante da Fiocruz Mato Grosso do Sul; Marcos Luiz 21 

Szukala Araújo membro titular representante da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa “Dr 22 

Willian Maksoud”; além do participante Edgar Oshiro, técnico da ESP/MS. Ewângela iniciou a 23 

reunião lendo a pauta; Ewângela perguntou se todos haviam lido a ata e se poderia ser considerada 24 

aprovada. Todos os presentes concordaram com o texto da ata da 57ª reunião, então a mesma foi 25 

considerada aprovada sem ressalvas. Vera falou dos e-mails recebidos dos membros Ana Rita, 26 

Vânia Stolte, Vânia Maria Cruz, informando que não poderiam participar, pois tinham outras 27 

agendas; falou também do e-mail da Flávia solicitando inclusão de pauta para falar dos cursos da 28 

saúde oferecidos pela Secretária de Educação. Crhistinne falou a Vera que tinha também o e-mail  29 

de sua suplente Emília , que avisou que não estaria presente, a secretária executiva disse que não 30 

havia aberto a caixa de e-mail naquele dia e não tinha visto. A secretária executiva falou também 31 

das informações sobre a Caravana da Saúde da macrorregião de Campo Grande, repassadas pela 32 
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Professora Fátima coordenadora da CIES. Ewângela solicitou que Edgar desse inicio a 33 

apresentação dos projetos como informe para os membros da CIES. Ele apresentou o Projeto da 34 

Coordenadoria de Controle de Vetores em parceria com a Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge 35 

David Nasser” intitulado Taxonomia e Exame de Infecção Natural de Triatomíneos com o objetivo 36 

de qualificar trabalhadores, vinculados ao SUS, que possam atuar com melhor eficiência na 37 

identificação de triatomíneos nos Laboratórios Regionais de Entomologia e Centro de Controle de 38 

Zoonoses do Estado de Mato Grosso do Sul.  O curso terá aulas teóricas e práticas em laboratórios e  39 

os temas que serão abordados são: a educação permanente em saúde no ambiente de trabalho, 40 

biossegurança, técnicas de diagnóstico parasitológico, bioecologia, identificação de triatomíneos e 41 

outros. Edgar apresentou também,  outro projeto de capacitação da taxonomia de flebotomíneos, 42 

com objetivo de capacitar trabalhadores da saúde para atuar na identificação de flebotomíneos nos 43 

Laboratórios Regionais Entomologia e Centro de Controle de Zoonoses do Estado de Mato Grosso 44 

do Sul. O curso terá aulas teóricas e práticas em laboratórios sobre flebotomíneos. Os dois projetos 45 

foram aprovados com ressalvas, com a recomendação de ajustar o termo utilizado de “qualificar 46 

trabalhadores que possam atuar na identificação de triatomíneos”. Em seguida, Flavia falou dos 47 

cursos da saúde oferecidos pela Secretária de Educação, enfatizou que estamos tentando construir 48 

algo em conjunto, de forma diferenciada, aí chega de repente esses cursos, sem terem sido passados 49 

pela CIES e nem pelas CIRs. Ewângela disse que a Secretaria de Estado de Educação procurou a 50 

ETSUS para saber como eram feitos os cursos na área da saúde.  Que esses cursos que serão 51 

executados pela educação são com recursos do PRONATEC, e quem gerencia esses recursos é a 52 

própria educação. Cássia disse que foi solicitada uma reunião com a UEMS, mas que a educação 53 

não queria fazer um trabalho conjunto, mas somente usar os laboratórios da Universidade. Os 54 

cursos serão realizados em Dourados, Corumbá, Três Lagoas. Os membros da CIES encaminharam 55 

que seja feito convite a um representante da Secretaria de Estado de Educação, para participar da 56 

próxima CIES e que seja vinculado ao setor de educação profissional. Após, demos continuidade a 57 

revisão do Regimento Interno, com muitas mudanças. Conseguimos nessa reunião, terminarmos a 58 

revisão e ficou pactuado que regimento será encaminhado para a coordenadora da CIES para 59 

ciência e após encaminhado para publicação em diário oficial. A reunião foi encerrada às doze 60 

horas, e eu Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira lavrei a presente ata que será aprovada na 61 

próxima reunião.                          62 


