GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES
ATA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia dezenove de setembro de 2018, às nove horas e três 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 octogésima reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Vice
Coordenador André Vinicius Batista de Assis e contou com a presença dos seguintes membros desta
comissão: Eduarda Reynaldo membro titular representante do Telessaúde – CETEL; Deisy Adania
Zanoni membro titular representante da Escola Técnica do SUS “Profª Ena de Araújo Galvão” – ETSUS;
Carmen Esmelinda Irigojen Olmedo Galiani membro suplente representante do Conselho Estadual de
Saúde – CES; Leonardo Guirao Junior membro titular e Edgar Oshiro membro suplente representantes
da Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser” – ESP; Karine Ferreira da Costa membro
suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB; Andréia de Moraes Alves
membro titular representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS; Maria Elizabeth
Araújo Ajalla membro suplente representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS;
Ana Paula Dossi de Guimarães e Queiroz membro suplente representante da Universidade Federal da
Grande Dourados - UFGD; Silvia Helena Mendonça de Moraes membro titular representante da
Fiocruz Mato Grosso do Sul; Márcia Andrea Lial Sertão membro titular representante da GEP-UFGD;
Sueli Oliveira da Silva membro titular representante da Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN e
Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além da participante, Márcia Naomi,
da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” – ESP. O Vice Coordenador André deu início à
reunião, cumprimentou a todos, informou os membros que justificaram a ausência: Patrícia Marques –
COSEMS, pois estará em evento fora do Estado; Claudia Lima – UFGD, pois foi designada para
avaliação de curso pelo Inep em Belo Horizonte; Cássia Reis – UEMS, pois estará na abertura da
Jornada Acadêmica da UFMS; Fabricia Zuque – CIR Três Lagoas, pois foi convocada para trabalhar de
mesária nas eleições e terá reunião do Tribunal Eleitoral no mesmo dia; Josiane França Peralta Dan –
CIR Dourados, pois os técnicos da SEMS foram convocados pela Assessoria de Gabinete a darem
prioridade as discussões e entrega de relatórios referente ao segundo quadrimestre de 2018 e justificativas
das ações e metas contidas no Plano Municipal de Saúde. Informou a ausência da Coordenadora Vera,
pois estava em um evento do Ministério da Saúde. Citou a pauta, iniciando com a aprovação da ata da 79º
reunião, se teria alguma alteração, não havendo a ata foi aprovada, informou que a profª Ana Paula
UFGD solicitou a inclusão de pauta nos informes, sobre o PET interprofissional da UEMS e UFGD.
Seguindo a pauta passou para profº Edgar fazer o compartilhamento das ações realizadas referentes à
Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – MS, 3ª etapa. Edgar cumprimentou a
todos, informou que estão na 3ª etapa do Plano, onde vem acontecendo as oficinas nas microrregiões e
assim encaminhando a consolidação dos dados municipais por microrregiões de saúde e será realizado na
6ª etapa o seminário em vinte e dois novembro para apresentação do plano e após a formatação dos
últimos ajuste estará finalizado. Passou a palavra para Sueli que comentou a experiência da 3ª etapa, com
as oficinas que atuou como facilitadora percebeu que os participantes confundem Educação Continuada e
Educação Permanente, mas foram bastante produtivas, pois perceberam a importância de um município
conversar com outro sobre suas necessidades e possíveis resolubilidades. Leonardo também comentou
sua experiência da 3ª etapa, percebeu também bastante dificuldade das pessoas entenderem o que é e
Educação Permanente, Educação Continuada e Educação em Saúde, então foi necessário o
esclarecimento disto, constatou também a dificuldade de entender as redes e as informações estruturais,
falta de recursos humanos, não são para o plano, mas é importante em outra oportunidade ser discutidos,
pois tem influência. Edgar mencionou que será enviado convite para oficina do dia vinte e quatro de
outubro. André passa para Leonardo que informou sobre a 1ª Mostra de Residências em Saúde parcerias ESP/MS, UFMS e HRMS, ocorreu dia 15 de setembro de 2018, mencionou da importância do
evento para agregar mais as residências para que os alunos dos últimos anos pudessem saber a oferta de
residências que existe, como é o funcionamento desses residências, divulgamos para os acadêmicos e
profissionais os programas para conhecimento e para pleitearem vaga e o evento visou também facilitar a
troca de experiências entre os participantes sobre suas vivências como residentes, as residências que
participaram: Residência em Enfermagem Obstétrica – UFMS/HU/SESAU; Residência em Medicina
Oftalmológica – UFMS/São Julião; Residência em Medicina Clínica Médica - UFMS/São Julião;
Residência em Medicina Homeopática - UFMS/HU/SESAU; Residência Multiprofissional – Cuidados
Continuados e Integrados - UFMS/São Julião; Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade -
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UFMS/HU/SESAU e Residência Multiprofissional HRMS – UNIDERP/SES/MS. André lembrou que
todas estas residências tem apoio financeiro da Secretaria Estadual de Saúde. Leonardo informou que
estiveram presente no evento da 1ª Mostra de Residências em Saúde pessoas de várias instituições
totalizando cento e setenta, mostrou com slides algumas fotos do evento. Divulgou a pedido do Edgar
que ocorrerá no dia dois de outubro o Simpósio “Desenhos Metodológicos em Pesquisas Científicas”,
realização da SGGTES/ESP/Telessaúde/MS, a ideia é passarmos um pouco de cada Desenho
Metodológico: Pesquisa Qualitativa; Revisão sistemática; Cartografia; Pesquisa Quantitativa; PesquisaIntervenção e Ética em Pesquisa. André mencionou estar agradecido, pois todos os palestrantes estão em
parceria, vindo sem nenhum custo é uma grande conquista em um momento complexo, podemos contar
com os colegas. Leonardo lembrou que na semana anterior tivemos o apoio também da Drª Claúdia
Araújo da UFMS campus Pantanal em uma roda de conversa sobre exploração sexual de crianças e
adolescentes e tráficos de pessoas em zonas de fronteira tiveram várias instituições presentes. André
mencionou que as pautas seguintes seriam apresentadas pela Luciane, mas ficarão para próxima,
sistematizar a pauta Constituição do GT de Apoio Institucional e do GT de Residências em Saúde,
conforme o regimento da CIES só cinco membros pode compor o GT, a Luciane está conduzindo o GT e
vai apresentar como será a composição. Silvia questionou qual o produto final dos GTs. André respondeu
que está no primeiro momento da composição e após seria o definido o produto. Silvia comentou ter
entendido que seria um GT da SESAU com apoio da CIES e que não seria um GT específico da CIES.
Mas, se for realmente um GT da CIES, teríamos que definir qual o resultado dos GT, o produto final,
pois segundo o Regimento, o GT deve ter um produto final e deve funcionar por um tempo
determinado. Questionou ainda se seria realmente um GT ou uma Câmara Técnica. André sugeriu
solicitarmos que na próxima reunião a Luciane apresente o real objetivo do projeto, pois ela que sugeriu
a pauta. Silvia mencionou que o GT de Apoio Institucional, seria importante para o estado. Maria
Elizabeth comentou que o GT de Residências em Saúde é um tema interessante pra CIES, pois estamos
falando de formação, o que o SUS está precisando, qual residência vai de fato melhorar o serviço, quais
novas residências precisam ser incentivadas, estas são questões pertinente a CIES. Silvia mencionou que
precisa ser uma discussão da CIES para definição dos GTs. Leonardo sugeriu fazermos um censo das
residências em saúde, utilizando o material que já existe do censo do CONASS (Conselho Nacional de
Secretários de Saúde) e incluir o que falta, poderia ser um dos produtos do GT. André mencionou a
necessidade de preparo para os preceptores que vão receber, acolher os alunos no campo, um exemplo a
ESP é certificadora, poderíamos pensar em um curso na área de preceptoria em saúde, podemos construir
aqui produtos importantes feitos por todos nós. Maria Elizabeth mencionou que voltamos à velha
questão de integração ensino-serviço, encontramos dificuldades na estrutura do serviço que não está
preparado para receber o aluno, precisamos trabalhar para que a equipe se entenda como uma equipe
educadora. Márcia mencionou que realmente seria muito importante a realização de capacitação da
equipe como um todo, pois eles fazem parte de todo o processo. Houve várias contribuições por parte dos
membros sobre a importância de discutir o COAPES na CIES, pois é uma grande potência na integração
ensino-serviço, mas precisamos transpor esta barreira de somente contrapartidas, campo e instituições.
Silvia mencionou que não apenas cursos para capacitar a equipe para receber os alunos, mas também que
há necessidade mexer na rotina, no processo de trabalho. André informou que no dia cinco de outubro
terá o Seminário de Integração ensino-serviço-comunidade, na UFMS com os alunos do sexto ano de
saúde coletiva da Medicina, apoiado pela ESP também. André mencionou a última pauta dos projetos
PET/SAÚDE e passou para Ana Paula que explicou que é Interprofissional o PET pelo município de
Dourados com parceria da UEMS, UFGD e secretaria é composto por seis grupos de quatro cursos,
Enfermagem UEMS, Medicina, Nutrição e Psicologia da UFGD, estes seis grupos vão trabalhar na
temática das cinco redes e adolescência com um grupo a parte, que foi uma solicitação da secretaria, as
ações foram todas programadas em consonância com o plano municipal de educação permanente onde a
Cássia nas oficinas identificou estas necessidades. André informou que vamos ter o PET da UFMS com
a SESAU e a UEMS com UNIGRAN. Maria Elizabeth informou que também fez grupos com vários
cursos e envio os projetos. Deisy informou que recebemos um ofício com a justificativa do cancelamento
do CASMAD. André agradeceu a todos, conforme calendário previsto a próxima reunião será no dia
dezessete de outubro, finalizou às dez horas e vinte e dois minutos e eu Maristela Amaral de Matos
Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.
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