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No dia vinte novembro de 2019 às nove horas e cinco minutos, reuniram-se na Diretoria Geral 1 

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

Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a nonagésima primeira reunião 3 

ordinária. A reunião foi coordenada por Edgar Oshiro membro suplente representante da 4 

Escola de Saúde Pública Drº Jorge David Nasser – ESP e contou com a presença dos seguintes 5 

membros desta comissão: Marcia Bogena Cereser Tomasi membro titular representante do 6 

Coordenaria Estadual de Telessaúde - CETEL; Cássia Barbosa Reis membro titular 7 

representante da UEMS; Gislaine Alexandra Lescano membro titular representante da 8 

Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Rodrigo Ré Poppi 9 

membro suplente representante da HUMAP/UFMS; Anísio Guilherme da Fonseca membro 10 

titular representante Conselho Estadual de Saúde/CES; Kassandhra Pereira Zolin membro 11 

suplente representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande 12 

– CIR; Cristiane Regina Pagani membro titular representante da Comissão Intergestores 13 

Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Andréia de Moraes Alves membro titular 14 

representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS; Débora D. G. do 15 

Nascimento membro suplente representantes da FIOCRUZ; Joseley Adimar Ortiz membro 16 

suplente representante do Conselho Estadual de Educação – CEE; Sueli Oliveira da Silva 17 

membro suplente da Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN e Maristela Amaral de 18 

Matos Rios secretária executiva da CIES, além da participante Márcia Naomi Santos 19 

Higashijima da ESP. Edgar cumprimentou a todos, solicitou que os presentes se 20 

apresentassem, fez a leitura da pauta do dia: Aprovação da ata 90ª da reunião ordinária; 21 

Proposta de evento para o edital da Capes – Marcia ESP e Explanação do que foi discutido na 22 

reunião do GT referente ao PEEPS e como informes; Seleção do Mestrado Profissional em 23 

Saúde da Família da Fiocruz – Profsaúde; Oficina de Avaliação e Monitoramento da Política 24 

de Educação Permanente em Saúde; Curso de legislação do SUS e Curso de Especialização em 25 

Atenção Básica da FIOCRUZ, estes dois últimos formam solicitação da Patrícia Marques do 26 

COSEMS. Marcia Naomi explicou que o Edital nº 25/2019 da Coordenação de 27 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) faz o chamamento para os 28 

interessados a apresentar proposta de projeto de evento científico e tecnológico, a Escola de 29 

Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser/ESP submeterá um projeto intitulado II Seminário de 30 

Educação Permanente em Saúde, com o objetivo discutir a Educação Permanente em saúde na 31 

Perspectiva de Redes de Atenção à Saúde, prevendo a participação de 600 pessoas 32 

(considerando o nº de inscritos do último evento), com submissão de trabalhos, salas com 33 

temas variados e a presença de profissionais com expertise na área de renome nacional e 34 

regional e para isto propôs as instituições pertencem a CIES uma parceria na execução deste 35 

projeto, sendo a CIES a comissão organizadora. Todos os membros presentes aceitaram a 36 

parceria, assim ficou pactuado que a CIES e as instituições nela presentes, estarão dentro do 37 

projeto como membros da Comissão organizadora e científica do II Seminário de Educação 38 

Permanente em Saúde e será enviado e-mail aos membros que não estavam presentes para 39 

ciência de todos. Edgar perguntou se teria alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 90ª 40 

reunião foi aprovada. Edgar explanou o que foi discutido na última reunião do GT, que a ideia 41 

é debater e levantar as ações de Educação Permanente nas quatro macrorregiões do Estado 42 

para atingir as metas já propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde-43 

PEEPS. Após contribuições e sugestões sobre o tema entre os presentes, acordaram que a 44 

nomenclatura pertinente é Grupo de Trabalho de Apoio ao PEEPS e de os membros do GT irão 45 

participar das reuniões das Comissões Intergestores Regionais a serem realizadas no dia 05 de 46 
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dezembro, para viabilizar junto à gestão as ações dos municípios para alcançar as metas 47 

propostas. Edgar passou a palavra para Débora que mencionou sobre a Seleção do Mestrado 48 

Profissional em Saúde da Família da Fiocruz – Profsaúde em rede Nacional, esta será a terceira 49 

turma em Mato Grosso do Sul/MS, com previsão de início em abril de 2020, uma turma 50 

formou ano passado e outra está em andamento, solicitou o apoio da CIES na divulgação, 51 

sendo que as inscrições encerram dia 06 de dezembro, 06 vagas para MS, 02 para médicos, 02 52 

para dentista e 02 para enfermagem, este mestrado em Saúde da Família é voltado para os 53 

profissionais da atenção primária e para quem já tenha uma inserção na docência, pois tem o 54 

foco na formação de docentes e preceptores. Débora adiantou o informe sobre o Curso de 55 

Especialização em Atenção Básica da FIOCRUZ que a Patrícia Marques havia solicitado, 56 

mencionando que a nomenclatura agora é Especialização em Saúde da Família, modalidade à 57 

distância, relatou que há algum tempo atrás foi ofertada para vários municípios do Estado e 58 

que nos últimos anos o foco e o recurso vinham destinados para os médicos dos programas de 59 

provimentos: Mais Médicos e Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – 60 

PROVAB, sabendo que o Mais Médico está terminando. Assim vários profissionais e os 61 

gestores dos municípios entraram em contato com a FIOCRUZ solicitando uma Especialização 62 

em Saúde da Família para suas equipes; agora existe esta possibilidade de atender os setenta e 63 

nove municípios com a oferta desta Especialização com auxílio e financiamento da Secretaria 64 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) Mistério da Saúde. Edgar 65 

mencionou que o Curso de legislação do SUS será discutido como pauta em outra reunião da 66 

CIES. Mencionou também sobre a Oficina de Avaliação e Monitoramento da Política de 67 

Educação Permanente em Saúde que estará participando em Brasília, uma das fragilidades dos 68 

PEEPS foi à questão da avaliação e monitoramento, vai ser discutido nestes dois dias a 69 

construção de indicadores de como fazer a avaliação e monitoramento da Politica de Educação 70 

Permanente e finalizou a reunião às dez horas e vinte minutos. Seguindo o calendário previsto 71 

a próxima reunião será dia dezoito de dezembro e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei 72 

a presente ata que será aprovada na próxima reunião. 73 


