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No dia dezesseis de novembro de 2017, às nove horas, reuniram-se na Superintendência Geral de 1 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - SGGTES, os membros da Comissão Permanente de 2 

Integração Ensino-Serviço (CIES), para a septuagésima reunião ordinária. A reunião foi presidida 3 

por André Vinicius Batista de Assis membro titular representante da Escola de Saúde Pública “Dr 4 

Jorge David Nasser” – ESP e contou com a presença dos seguintes membros desta comissão: 5 

Evelyn Ana Cafure membro titular e Ewângela Aparecida Pereira membro suplente 6 

representantes da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo Galvão” – ETSUS; Patrícia Marques 7 

Magalhães membro titular representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato 8 

Grosso do Sul – COSEMS; Renata Moraes Corrêa membro titular e Cristiane Delboni membro 9 

suplente representantes da Coordenadoria de Políticas para a Educação Profissional – SUPED/SED; 10 

Cássia Barbosa Reis membro titular representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do 11 

Sul – UEMS; Luciane Aparecida Pereira de Lima membro titular e Kassandhra Pereira Zolin 12 

membro suplente representantes da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo 13 

Grande - CIR; Cristiane Regina Pagani membro titular e Fabrícia Tatiane da Silva Zuque 14 

membro suplente representantes da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três 15 

Lagoas – CIR; Vânia Paula Stolte Rodrigues membro titular representante da UNIGRAN; Silvia 16 

Helena Mendonça de Moraes membro titular representante da Fiocruz Mato Grosso do Sul e 17 

Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além do participante José 18 

Alexandre dos Santos e Jorgiana Sangalli representando a SESAU e Marilene de Lourdes 19 

Arruda da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo Galvão” – ETSUS. André Vinicius deu início à 20 

reunião cumprimentou, agradeceu a presença de todos e mencionou o reavivamento desta CIES. 21 

Fez a leitura das atas da 68ª e 69ª reuniões ambas aprovadas por todos os membros. Leu a pauta da 22 

reunião do dia e perguntou se alguém acrescentaria algo, não havendo, deu continuidade conforme 23 

pauta prevista. A profª Ewângela explanou com slides as sugestões de requisitos essenciais para os 24 

projetos dos cursos técnicos na área da saúde, modelo que a ETSUS se baseia e durante a 25 

apresentação teve alguns comentários por parte dos membros, suas opiniões sobre o assunto 26 

apresentado, a profª Ewângela fez as alterações solicitadas e estas orientações e sugestões 27 

encaminhadas pela ETSUS ficarão arquivadas na secretaria da CIES para consulta de instituições 28 

interessadas. Devido a vários questionamentos levantados referentes aos cursos ministrados pela 29 

SED, ficou acordado que será solicitado assento para representantes desta CIES nas reuniões do 30 

Conselho Estadual de Educação de MS e disponibilizado assento nesta CIES para representantes do 31 

Conselho Estadual de Educação de MS e Conselho Regional de Enfermagem – COREN/MS. A 32 

profª Ewângela apresentou o instrumento referente ao PAREPS e teve algumas contribuições e 33 

comentários por parte dos membros, mas por ser muito longo não houve tempo hábil para 34 

apresentá-lo. André Vinicius comentou que a próxima reunião desta CIES terá como pauta única a 35 

construção do PAREPS, com o consenso de todos os membros. Em seguida a profª Ewângela 36 

apresentou com slides uma matriz para a CIES de MS fazer sugestões para serem discutidas em 37 

Brasília nos dias 23 e 24 de novembro do ano corrente, os membros se manifestaram com suas 38 

opiniões, sugestões, questionamentos e algumas alterações já foram realizadas na matriz na própria 39 

reunião. Após todos chegaram ao entendimento que se necessário for às reuniões desta CIES 40 

passem a ser realizadas nos períodos matutino e vespertino e que se faz necessária a atualização do 41 

regimento interno da CIES, que será pauta única da reunião do mês de janeiro de 2018. André 42 

Vinicius comentou que a próxima reunião da CIES ocorrerá no dia 18 de dezembro do presente ano 43 

e todos concordaram. A reunião encerrou às onze horas e oito minutos e eu Maristela Amaral de 44 

Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  45 


