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No dia vinte e oito de agosto de 2017, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola Técnica 1 

do SUS - ETSUS, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para 2 

a sexagésima sétima reunião ordinária. A reunião iniciou as 08h40min e foi presidida pela 3 

professora Maria de Fátima Meinberg Cheade coordenadora da CIES, e contou com a presença 4 

dos seguintes membros desta comissão: Cássia Barbosa Reis membro titular representante da 5 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS; Evelyn Ana Cafure membro titular e 6 

Ewângela Aparecida Pereira membro suplente representantes da Escola Técnica do SUS “Ena de 7 

Araújo Galvão” – ETSUS; Marlon Vinicius Rocha Santos membro suplente representante da 8 

Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; André Vinicius Batista de 9 

Assis membro titular da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” – ESP; Silvia Helena 10 

Mendonça de Moraes membro titular representante da Fiocruz Mato Grosso do Sul; Marcos Luiz 11 

Szukala Araújo membro titular representante da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa “Dr 12 

Willian Maksoud”; Jacinta de Fátima F. Pereira Machado membro titular representante da 13 

Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande - CIR; Karine Ferreira da 14 

Costa membro suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB; Andréia de 15 

Moraes Alves membro suplente representante do Hospital Regional Rosa Pedrossian – HRMS e 16 

Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além dos participantes: Deisy 17 

Adania Zanoni representando Coordenadoria Estadual de Telessaúde – CETEL; Débora Cardozo 18 

Bonfim Carbone representando a Gerência de Ensino e Pesquisa Hospital Universitário Maria 19 

Aparecida Pedrossian; Luciane Aparecida Pereira da Silva, José Alexandre dos Santos e 20 

Jorgiana Sangalli representando a SESAU; Marilene de Lourdes Arruda – ETSUS; Edgar 21 

Oshiro – ESP; Ionise Piazzi Fundação Centro de Estudos da Santa Casa “Dr Willian Maksoud”; 22 

Cristiane Delboni, Renata Moraes Corrêa e Davi de Oliveira Santos representando a Secretaria 23 

Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul – SED. A coordenadora da CIES deu início à reunião 24 

cumprimentando a todos, apresentando a CIES e mencionando a importância do resgaste dos seus 25 

membros e como vem trabalhando o processo de construção da Educação Permanente no Estado. 26 

Explicou a composição da Superintendência Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – 27 

SGGTES, sendo a ETSUS, ESP e CETEL, responsáveis pela Educação Permanente no Estado. A 28 

CIES, com o apoio da SGGTES, tem como objetivo maior dar suporte aos gestores do SUS, 29 

analisando e acompanhando a construção e execução de todos os processos educativos que 30 

envolvem os trabalhadores do SUS. Explicou que vivemos um momento crítico nacionalmente, não 31 

estamos mais recebendo os recursos federais, a ESP e ETSUS estão executando cursos com fonte 32 

estadual. Assim todo processo educativo no SUS passa por este Colegiado para ser aprovado e dar 33 

continuidade. A coordenadora informou ainda que faz parte da câmara técnica de Recursos 34 

Humanos em Brasília juntamente com o Diretor da ESP André e apresentou os Diretores André-35 

ESP, Evelyn-ETSUS, Deisy-CETEL e a nova secretária da CIES – Maristela e em seguida 36 

comentou que estamos em momento importante nacionalmente de reconstrução do plano de 37 

Educação Permanente com propostas de até quatro anos e terá um seminário no início do próximo 38 

ano para o fechamento das propostas e assim o Ministério da Saúde busca parcerias para envolver 39 

os Estados e Municípios. Pediu que os participantes se apresentassem e logo após passou a palavra 40 

para Ewangela e Edgar, Evelyn lembrou da pauta a ser seguida, Ewangela comentou que seria 41 

invertida a ordem das apresentações e professora Fátima justificou que tal inversão daria uma visão 42 

ampliada da CIES para os participantes da SED. Todos os participantes se apresentaram e em 43 

seguida a professora Fátima lembrou do seminário de redes de assistência a saúde que será nos dias 44 

18 e 19 de setembro e que é uma demanda da própria CIES a participação no evento, sendo que os 45 

convites serão enviados a todos. Ewangela fez a sua apresentação com slides do resgate histórico 46 

sobre Educação Permanente no Estado e em seguida Edgar fez apresentação com slides do 47 

planejamento da construção do plano Estadual de Educação Permanente para o biênio 2018-2019. A 48 

coordenadora informou que o Edgar apresentou uma proposta do plano de Educação Permanente, 49 

mas que tem que ser agilizada para levar para Brasília até o fim do ano. Edgar está à frente deste 50 
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trabalho e junto com outros técnicos da ESP, ETSUS e CETEL terão que realizar oficinas nos 51 

municípios utilizando os recursos tecnológicos da CETEL para encurtar as distâncias. A 52 

coordenadora perguntou se alguém tinha algo para incluir na pauta e Jacinta de Fátima F. Pereira 53 

Machado representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande – 54 

CIR solicitou a inclusão do seu pedido de afastamento da CIES. A coordenadora informou que teria 55 

duas atas das reuniões anteriores para serem aprovadas, mas pediu licença para passar a palavra 56 

para os convidados da Secretaria Estadual de Educação/SED. O professor Davi fez sua explanação 57 

mostrando a carga horária e disciplinas resumidas dos cursos que a SED disponibiliza à população e 58 

finalizou agradecendo e reforçando a necessidade de parcerias. Foram feitos alguns 59 

questionamentos sobre: onde ocorrem os cursos; os estágio; a carga horária estaria reduzida e 60 

demais ressalvas pelos membros da CIES em referência aos cursos oferecidos. Evelyn mencionou 61 

sua preocupação com falta de espaço de trabalho para os técnicos em enfermagem que estão em 62 

formação, professor Davi justificou que o projeto de todos os cursos seguem as diretrizes nacionais 63 

e desconhecia que os projetos da área da saúde deveriam passar por esta CIES. Ewangela comentou 64 

que não vê nos projetos da SED o SUS, Luciene da SESAU reforçou da necessidade de ética 65 

profissional, de seguir os princípios do SUS e respeitar os parceiros. Cássia da UEMS disse que 66 

havia informado a equipe da SED que deveria procurar a CIES para encaminhar os projetos, 67 

professor Davi ratificou que o projeto segue a carga horária do catálogo de cursos técnicos da 68 

normativa da saúde do Ministério da Educação e que a SED enviará oficio solicitando fazer parte da 69 

CIES. Em seguida a coordenadora Fátima mencionou a importância da CETEL para ter acesso ao 70 

interior, Marlon da CIR de Dourados mencionou que os médicos não usam este recurso do CETEL 71 

por desconhecimento, Deisy informou que tem profissionais de campo se organizando para 72 

resolução desta problemática. A coordenadora Fátima finaliza agradecendo a todos e informando 73 

que a ata será enviada pela secretária e a próxima reunião seguirá o calendário previsto e ocorrerá 74 

no dia 21 de setembro do presente ano. A reunião encerrou às onze horas e eu Maristela Amaral 75 

de Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  76 


