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

ATA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia dezoito de dezembro de 2017, às oito horas e cinquenta e cinco minutos, reuniram-se na
Superintendência Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - SGGTES, os membros da
Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a septuagésima primeira reunião
ordinária. A reunião foi presidida por Ewângela Aparecida Pereira membro suplente
representante da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo Galvão” – ETSUS e contou com a
presença dos seguintes membros desta comissão: Evelyn Ana Cafure membro titular representante
da Escola Técnica do SUS “Ena de Araújo Galvão” – ETSUS; Adeliza Maria Santos Abrami
membro suplente representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso
do Sul – COSEMS; Renata Moraes Corrêa membro titular representante da Coordenadoria de
Políticas para a Educação Profissional – SUPED/SED; Cássia Barbosa Reis membro titular
representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS; Luciane Aparecida
Pereira de Lima membro titular e Kassandhra Pereira Zolin membro suplente representantes da
Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande - CIR; Cristiane Regina
Pagani membro titular e Fabrícia Tatiane da Silva Zuque membro suplente representantes da
Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Silvia Helena Mendonça
de Moraes membro titular e Débora Dupas G. do Nascimento membro suplente representante da
Fiocruz Mato Grosso do Sul; Márcia Andrea Lial Sertão membro titular representante da GEPUFGD e Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além dos participantes
José Alexandre dos Santos representando a SESAU, Ana Lúcia da Silva e Edgar Oshiro
representando a Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” – ESP . Ewângela deu início à
reunião cumprimentou a todos. Ana Lúcia lembrou a necessidade de publicar em diário oficial os
novos membros desta Comissão, os membros fizeram mais algumas colocações e Ewângela fechou
dizendo que será providenciada a atualização no próximo mês. Ewângela mencionou o que havia
sido sugerido na reunião passada sobre a duração das reuniões serem no matutino e vespertino, os
membros disseram que não vieram preparados para ficar o dia todo. Ewângela comentou sobre
construção do instrumento para as oficinas do PAREPS, José Alexandre sugeriu eleger um grupo
de trabalho para elaboração deste plano, Evelyn comentou que seria melhor escolher o grupo após
passada as primeiras informações. Ewângela retomou com a leitura da pauta, comentou sobre a ata
da 70ª reunião que os membros já haviam recebido por e-mail, não havendo objeções a mesma foi
aprovada. Ewângela mencionou do ad referendum ao curso de especialização lato sensu em
Enfermagem Obstétrica, mas por não ter sido enviado o projeto, ficou para pauta da próxima
reunião. Ewângela fez a leitura da portaria GM N.3.194, de 28 de novembro de 2017 do Ministério
da Saúde explanou os pontos principais e com isto a importância do grupo de trabalho, abriu para os
membros interessados em fazer parte deste grupo, então a composição do grupo de trabalho ficou:
Ewângela Aparecida Pereira - ETSUS; Fabrícia Tatiane da Silva Zuque - CIR/Três Lagoas;
Luciane Aparecida Pereira de Lima - CIR/Campo Grande; Cássia Barbosa Reis – UEMS; Silvia
Helena Mendonça de Moraes – Fiocruz; Renata Moraes Corrêa - SUPED/SED e serão
convidadas Karine e Vanessa, agendaram o primeiro encontro do grupo de trabalho para o dia
dezenove de janeiro de 2018, das nove horas as dezessete horas. Ewângela apresentou com slides o
instrumento referente ao PAREPS e teve várias contribuições e comentários por parte dos membros
e este instrumento será discutido, trabalhado e reelaborado pelo grupo de trabalho. Ewângela
mencionou sobre o calendário do próximo ano e Cássia sugeriu para as reuniões serem realizadas
as quartas-feiras e os demais membros concordaram, também houve consenso sobre a próxima
reunião ser realizada no dia trinta e um de janeiro de 2018. A reunião encerrou às dez horas e
cinquenta e três minutos e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será
aprovada na próxima reunião.
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