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

ATA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia vinte de julho de 2017, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de Saúde
Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração EnsinoServiço (CIES), para a sexagésima sexta reunião ordinária. Conforme estabelecido pelo Regimento
Interno deve ser aguardado trinta minutos para iniciar, mas foi aguardado um tempo maior. A
reunião deu inicio as 09h20min e foi presidida pelo Diretor da escola André Vinicius Batista de
Assis membro titular da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” – ESP, tendo em vista
que a professora Maria de Fátima Meinberg Cheade foi chamada para outra agenda com urgência
na SES. e contou com a presença dos seguintes membros dessa comissão: Cássia Barbosa Reis
membro titular representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS; Ewângela
Aparecida Pereira membro suplente representante da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo
Galvão” – ETSUS; Patricia Camargo Farias Okada membro titular representante da Comissão
Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Evelyn Ana Cafure membro titular e
Ewângela Aparecida Pereira membro suplente representantes da Escola Técnica do SUS “Ena de
Araújo Galvão” – ETSUS; André Vinicius Batista de Assis membro titular e Vera Regina Dalla
Vechia Biolchi Oliveira membro suplente representantes da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge
David Nasser” - ESP e secretária executiva da CIES; Patrícia Moita Garcia Kawakame membro
titular representante da Gerência de Ensino e Pesquisa Hospital Universitário Maria Aparecida
Pedrossian; Vânia Paula Stolte Rodrigues membro titular representante do Centro Universitário
da Grande Dourados – UNIGRAN; Silvia Helena Mendonça de Moraes membro titular e Débora
Dupas Gonçalves do Nascimento representantes da Fiocruz Mato Grosso do Sul; Marcos Luiz
Szukala Araújo membro titular representante da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa “Dr
Willian Maksoud”; além dos participante: Dilma Canedo da Silva da Secretaria Municipal de
Saúde de Dourados; Sueli Oliveira da Silva representante da ABEN/MS; Luciane Aparecida
Pereira da Silva e José Alexandre dos Santos representado a SESAU. O Diretor da Escola deu
inicio a reunião se apresentando e informando que a professora Fátima foi chamada a participar de
uma reunião no gabinete de última hora, falou sobre os acontecimentos da última reunião que foi
bem reduzida e fez a leitura da pauta: recomposição dos membros, finalidade da CIES, organização
do encontro a ser realizado em setembro, Educação Permanente Rede de Saúde no Mato Grosso do
Sul e CIES. A secretária executiva falou dos representantes novos e que seria importante cada um
se apresentar. Após a apresentação André solicitou que Cássia falasse os pontos que foram
discutidos na reunião anterior, para que todos pudessem ter conhecimento. Cássia explanou e frisou
que ela sugeriu na reunião passada onde a professora Fátima estava presente que poderíamos fazer
as reuniões da CIES trimestralmente, por conta que alguns membros como ela que vem de outros
municípios se programam para vir e depois é cancelada, ou ainda veem e não tem quórum. André
falou da importância de mantermos as reuniões da CIES mesmo que as CIRs e a CIB sejam
canceladas, apesar de serem vinculadas a elas. Tem um recurso do Telessaúde Brasil Redes do e foi
feito uma proposta para o Ministério de uma mudança do trabalho no Telessaúde, uma das vertentes
do Telessaúde é a Educação Permanente, e o recurso é via Sistema de Gestão de Convênios –
SISCON, e não pode se pago hora aula a nenhum servidor com vinculo municipal, estadual, federal
e mesmo a quem já está aposentado; o estado deixou de executar muitos projetos, pois a restrição é
muito grande, e é muito difícil trabalhar com quem não é da rede e não tem o conhecimento, pois
todos profissionais da rede não podem receber. Então agora parece que se conseguiu diárias para
poder se locomover nas regiões, foi feito um projeto para serem feitas oficinas para construção dos
Planos de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde (PAREPS) de cada macrorregião,
onde, onde vamos ter que contar com os profissionais sem vinculo, mas com supervisão das escolas
e do telessáude. Cássia falou da importância da CIES estar acompanhando os projetos que estão
acontecendo nas instituições a respeito da Educação Permanente, da importância de por na pauta da
CIES, muito importante fazer um evento para estar aproximando as instituições e a discussão da
Educação Permanente nas redes e CIES. André perguntou a Cássia a respeito do evento da Atenção
Básica que iria acontecer, para aproveitar a vinda dos gestores. Cássia informou que o evento foi
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cancelado. André indagou se a CIES vai conseguir trazer os gestores para tratar da educação
permanente, no seminário que estava sendo pensado em setembro, muitos foram unanimes em dizer
que esse é um dos maiores problemas. Silvia falou da importância de se mapear os municípios que
tem o setor de educação permanente, que poderia ser um trabalho do Observatório, como está a
educação permanente nos municípios. Foi discutida a questão da importância do conhecimento do
que é Educação Permanente, pois alguns municípios tem o setor de educação permanente, mas não
fazem educação permanente. Cássia falou também que na reunião passada foi falado de ir fazer
visitas nos municípios para falar da educação permanente. André falou que com o projeto para
construção do PAREPS aprovado, as escolas vão fazer as visitas nos municípios; temos que
aproveitar algum evento grande que vai ter para falar com os gestores e técnicos que entendam a
respeito da educação permanente. A secretária executiva fez a leitura da ata da 65ª reunião, que foi
aprovada com algumas ressalvas: na alínea 16 foi acrescentado “Cássia deu a sugestão das reuniões
da CIES passarem a ser trimestral”; na alínea 39 retirar a palavra “mega”; na alínea 55 foi
acrescentado “Cássia sugeriu que seja feita no encontro de enfermeiros-gestores como oficina no
evento, bem como sugeriu os palestrantes: enfermeira Goreth de Curitiba e o médico Fabio da
Unicamp”. Vera ficou de arrumar a ata da 65ª reunião e enviar a Cassia para ver se o texto ficou de
acordo, e depois enviar para o site da ESP no link da CIES. Luciane falou da importância de novas
pautas para a CIES integrando as ações de educação permanente, Vera disse que antes de todas as
reuniões é enviado e-mail para os membros sugerirem as pautas, mas que é muito difícil alguém
sugerir alguma pauta, somente enviam pauta de projetos a serem analisados. Houve indagações a
respeito do esvaziamento das reuniões da CIES. André falou da importância de valorizarmos o
trabalho da CIES, pois os membros também tem culpabilidade da CIES estar perdendo espaço e
participação. Ewângela falou da importância de ser feito o pagamento de ajuda de custo aos
profissionais que vem representando as macrorregiões. André falou da resolução publicada a
respeito do curso técnico em enfermagem poder ser a distancia. Luciane falou que isso é um
problema. Ewângela relembrou que a CIES já solicitou a vinda dos técnicos da Secretaria de
educação para discussão a respeito do curso técnico. Houve uma nova discussão a respeito dos
cursos técnicos que vem acontecendo na Secretaria de Educação dando um novo olhar e a
preocupação dos membros da CIES. Luciane indagou como está o Conselho Estadual de Saúde,
qual o papel do conselho neste assunto. Ewângela falou que pensa que a CIES sendo
interinstitucional deve chamar a Secretaria de Educação para um novo posicionamento frente a
esses cursos. Patrícia falou da importância da CIES continuar a ser mensal, pois muitas vezes
precisa ser aprovado projetos com uma certa urgência. Luciane falou da importância da CIES
permanecer em período mensal, pois deveria ser discutido vários assuntos pertinentes a educação
permanente. Silvia falou a respeito das resoluções da CIES, que não tem resolutividade, que acaba
sendo discutido, mas não tem devolutiva, por isso do esvaziamento. André disse que tem que ficar
bem claro que a CIES, não é das escolas que a CIES está acima das escolas, e acima dos secretários
de Saúde e de Educação, ela é independente para resolver os entraves. A secretária executiva
aproveitou para falar da importância de ao chegar às atas os membros lerem e dar uma resolutiva,
pois ela não recebe para ser secretária executiva, e tem outros afazeres também como todos
presentes, e a necessidade de fechar a ata para a próxima reunião. Evelyn falou que para fortalecer a
CIES temos que publicar o regimento, os membros devem vir para as reuniões, pois aqui tem voz
de todas as instituições, falou da importância do Conselho Regional de Enfermagem – COREN se
pronunciar a respeito dos cursos técnicos na área da saúde que serão executado pela Secretária de
Educação. Marcos disse que deveria chamar o COREN para trazer um parecer a respeito do curso
técnico em enfermagem, e a partir do parecer do COREN, tomar as providências cabíveis. Foi
pactuado que, serão mantidas as reuniões mensais e que a maioria das instituições da CIES tomem
uma posição a respeito do curso da SED, chamando também novos atores para a discussão e que
tragam os pareceres necessários visando uma discussão mais ampliada com outras instâncias; diante
disso ficou pactuado que será feito ofícios convidando o Conselho Estadual de Saúde, Conselho
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Estadual de Educação. COREN, os vereadores que representam a enfermagem enfermeira Cidinha e
o enfermeiro Fritz. Diante disso houve uma mudança na data da reunião da CIES, pois muitos
membros não iriam poder participar na data que estava agendada e foi pactuado que a próxima
reunião será dia 28 de agosto, com a seguinte pauta tratar dos cursos técnicos que a secretaria de
educação vem desenvolvendo. O evento que estava marcado para setembro, ficará como pauta no
planejamento das outras reuniões subsequentes. A idéia é inserir o citado evento em outros e manter
o assunto relacionado à educação permanente e a CIES. A secretária executiva informou da
substituição dos representantes da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados
Patrícia Carmargo Farias Okada como titular e Marlon Vinicius Rocha Santos como suplente, os
mesmos terão que assinar o livro de Termo de Posse dos membros da CIES. A reunião foi encerrada
às onze horas e trinta minutos, e eu Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira lavrei a presente
ata que será aprovada na próxima reunião.
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