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No dia dezoito de abril de 2018, às nove horas, reuniram-se na Superintendência Geral de Gestão 1 

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

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

presidida pela Coordenadora Gysélle Saddi Tannous e contou com a presença dos seguintes 4 

membros desta comissão: André Vinicius Batista de Assis membro suplente representante 5 

Superintendência Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – SGGTES; Eduarda 6 

Reynaldo membro titular representante da Coordenadoria de Telessaúde - CETEL; Cassia 7 

Barbosa Reis membro titular representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - 8 

UEMS; Débora Cardozo B. Carbone membro titular representante da HUMAP/UFMS; Anísio 9 

Guilherme da Fonseca membro titular e Carmem Esmelinda Galliani membro suplente 10 

representantes do Conselho Estadual de Saúde – CES; Patrícia Marques Magalhães membro 11 

titular representante da COSEMS; Leonardo Guirao Junior membro titular e Edgar Oshiro 12 

membro suplente representantes da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” – ESP; 13 

Cristiane Regina Pagani membro titular e Fabrícia Tatiane da Silva Zuque membro suplente 14 

representantes da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; 15 

Karine Ferreira da Costa membro suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco 16 

– UCDB; Patrícia Moita Kawakame membro titular representante da Universidade Federal de 17 

Mato Grosso do Sul – UFMS; Vânia Paula Stolte Rodrigues membro titular representante da 18 

UNIGRAN; Silvia Helena Mendonça de Moraes membro titular representante da Fiocruz Mato 19 

Grosso do Sul; Cleber Colleone membro titular representante da Comissão Intergestores 20 

Regional da Macrorregião de Corumbá – CIR; Márcia Andrea Lial Sertão membro titular 21 

representante da GEP – UFGD; Lilian Maria de Godoy Paré membro suplente representante do 22 

Conselho Estadual de Educação - CEE e Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva 23 

da CIES, além da participante, Joseane França Peralta Dan representando a Comissão 24 

Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR. Gysélle deu início à reunião 25 

cumprimentou a todos, informou que o Regimento Interno da CIES foi publicado e estamos 26 

trabalhando junto a SES para dar apoio ao Grupo de Tabalho – GT, tomando as providências de 27 

acordo com o  Regimento para melhorar o funcionamento e as ações do GT. Fez a leitura dos 28 

nomes e as instituições que já enviaram ofícios regularizando os membros nesta CIES e 29 

comunicou que ainda faltam quatro instituições enviar os nomes dos representantes para assim 30 

podermos solicitar a publicação de todos os membros. Após algumas sugestões por parte dos 31 

membros, resolveram que será enviado ofício as instituições que ainda não fizeram a 32 

regularização dos nomes de membros com prazo de uma semana para resposta. Gysélle leu a 33 

carta da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN, solicitando inclusão de indicados para 34 

ter representatividade nesta CIES, após a leitura da carta todos os membros presentes 35 

concordaram com inclusão da ABEN. Gysélle passou para Maristela fazer a leitura da ata 74ª da 36 

reunião ordinária, após a leitura todos concordaram com sua aprovação. Gysélle passou a palavra 37 

para os membros do GT. Leonardo explicou da portaria e as ações do GT referente às estratégias 38 

estabelecidas para a aplicação das oficinas para elaboração do Plano Estadual de Educação 39 

Permanente em Saúde, os demais membros do GT e CIES também deram suas contribuições 40 

durante a apresentação, onde observaram a necessidade de maior adesão dos municípios. Para 41 

isto, definiu-se que será reforçada a solicitação de adesão, pela Patrícia Marques junto aos 42 

membros do COSEMS. Gysélle informou que as ações do GT também serão apresentadas nas 43 

reuniões da CIB e CES, para que entre os membros escolham um para fazer estas apresentações. 44 

Gysélle passa para Eduarda a apresentação do projeto do Telessaúde. Eduarda faz a 45 

apresentação do projeto do Telessaúde com slides, os membros fazem alguns comentários, 46 

contribuições e após Eduarda conclui a apresentação. Gysélle finalizou a reunião às dez horas e 47 

cinquenta e oito minutos. Mantendo o calendário previsto a próxima reunião será no dia 16 de 48 

maio do presente ano e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será 49 

aprovada na próxima reunião.  50 


