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No dia 01 de junho de 2009, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David 1 

Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a décima 2 

reunião ordinária. A reunião iniciou com o professor Milton Miranda dando as boas-vindas aos 3 

participantes e apresentando a pauta do dia. A seguir, a profa. Mariza Santos, Diretora da Escola de 4 

Saúde Pública, apresentou o projeto do curso de Especialização em Saúde Mental. O prof. Milton fez 5 

considerações sobre a realização de cursos de Pós-Graduação para a educação permanente e outros 6 

questionamentos foram realizados, sendo estes esclarecidos pela apresentadora do projeto. O projeto 7 

foi considerado aprovado com o valor de R$ 189.354,00. Na seqüência, a profa. Ewângela Cunha, 8 

Técnica da Escola Técnica do SUS – ETSUS, apresentou o projeto de curso Técnico em Análises 9 

Clínicas. Foram realizados esclarecimentos pertinentes e o projeto foi aprovado com o valor de R$ 10 

112.862,40. O projeto de curso de Humanização foi apresentado pela profa. Estela Scandola e foram 11 

feitas considerações ressaltando os benefícios da proposta de desenvolvimento da educação permanente 12 

com a metodologia proposta. O projeto foi discutido e aprovado no valor de R$ 70.022,00. Em seguida, 13 

a profa. Moara Bueno, representante do Centro Educacional Padrão, relatou uma situação ocorrida com 14 

um projeto já aprovado pela CIES e que não teve o encaminhamento estabelecido anteriormente, sendo 15 

realizada uma licitação com instituições que não fazem parte da CIES e que foram vencedoras pelo 16 

menor preço. A referida situação foi discutida pelos membros da CIES e o prof. Milton se encarregou 17 

de tomar as medidas cabíveis para a solução do fato, junto a Macro-regional de Campo Grande e a 18 

Secretaria Estadual de Saúde. Tendo em vista a situação narrada, a profa. Moara solicitou que fosse 19 

retirada de pauta a apresentação do projeto de curso de Capacitação em Acolhimento, até que haja um 20 

encaminhamento para a situação. Dando prosseguimento à reunião, a profa. Vera Kodjaoglanian, 21 

representante da unidade Fiocruz Cerrado Pantanal, apresentou o projeto do curso de Especialização 22 

em Atenção Básica da Família – modalidade à distância. Foram realizados esclarecimentos e 23 

considerações sobre o projeto, inclusive sobre a inclusão de conteúdo técnico específico sobre o tema 24 

família, realizado pelo prof. Paulo Cabral, o qual foi recebido e será incorporado ao projeto original. O 25 

projeto recebeu apoio dos membros da CIES para a sua execução, por considerarem-no de grande 26 

relevância para o Estado, sendo que o financiamento do curso será integralmente custeado pela UNA-27 

SUS. A seguir, o Sr. Roberto, representante do Instituto de Educação, Desenvolvimento Humano e 28 

Institucional – IEDHI, solicitou o uso da palavra para apresentar-se aos membros da CIES e descreveu 29 

o procedimento realizado junto à Macro-regional de Dourados para a apresentação e aprovação do 30 

projeto do curso de Humanização e Gestão Participativa, para atender os municípios daquela região. O 31 

prof. Milton explanou sobre o caso, dizendo que este projeto não havia entrado na pauta, tendo em 32 

vista que o IEDHI não é membro da CIES, mas que poderia ser apresentado neste momento, já que os 33 
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recursos destinados aos projetos de humanização apresentados na reunião de hoje não eram 34 

concorrentes e atenderiam públicos distintos das Macro-regionais de Mato Grosso do Sul. Contudo, o 35 

Sr. Roberto preferiu não apresentar o projeto do IEDHI, pelo fato deste ter sido encaminhado à 36 

Coordenação da CIES com antecedência e não ter sido incluído na pauta de discussão desta reunião. 37 

Tendo em vista esta situação, os membros da CIES sugeriram que haja, a partir da próxima reunião, um 38 

representante de cada Macro-regional nesta Comissão. Também ficou acordado que todos os projetos 39 

encaminhados à Coordenação da CIES deverão ser incluídos na pauta para discussão na reunião 40 

subseqüente. A profa. Mariza destacou a necessidade de rever os processos operacionais da CIES para 41 

definição de rotina para inserção de projetos e instituições nesta Comissão, para que o processo seja 42 

realmente democrático. A profa. Estela salientou que enquanto não for definido o fluxo democrático de 43 

acesso à informação, o processo não terá progresso. O prof. Milton finalizou a discussão informando 44 

que o IEDHI poderá rever o projeto para atender a Macro-regional de Dourados. A data da próxima 45 

reunião da CIES ficou agendada para o dia 01 de julho de 2009, às 09:00 horas, na Escola de Saúde 46 

Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 12:45 47 

horas. 48 


