GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES
ATA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA
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No dia dezenove de fevereiro de 2020, às nove horas e quatorze minutos, reuniram-se na Diretoria
Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - DGGTES, os membros da Comissão
Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a nonagésima terceira reunião ordinária. A
reunião foi presidida pelo Coordenador André Vinicius Batista de Assis e contou com a presença
dos seguintes membros desta comissão: Cássia Barbosa Reis membros titular representante da
UEMS; Edgar Oshiro membro suplente representante da Escola de Saúde Pública Drº Jorge
David Nasser – ESP; Cristiane Regina Pagani, membro titular representante da Comissão
Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Silvia Helena M. de Moraes,
membro titular representante da FIOCRUZ; Dilene E. Vendramini Duran, membro titular
representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Corumbá – CIR; Sueli
Oliveira da Silva membro suplente da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN e
Maristela Amaral de Matos Rios, secretária executiva da CIES além da participante Inara
Pereira Cunha e Márcia Naomi Santos Higashijima da ESP e Noeleni de Souza Pinto do
Telessaúde. André Vinicius cumprimentou a todos, mencionou ser esta a primeira reunião do ano
de 2020, fez a leitura da pauta do dia: Aprovação da ata 92ª da reunião ordinária; Educação
Permanente: conceito, política e aplicabilidade - Edgar/ESP; Apresentação do projeto de extensão
"Grupo de estudos em saúde coletiva: o empoderamento dos trabalhadores da saúde"- Marcia
Naomi/ESP, perguntou se teria alguma inclusão de pauta, Silvia solicitou a inclusão da discussão
da reunião, ocorrida no dia anterior, referente ao GT renomeado de Grupo de Trabalho de
fortalecimento de Educação Permanente e Marcia solicitou a inclusão, como informe, do Projeto
CAPES. André Vinicius perguntou se teria alguma alteração na ata, não havendo, a ata da 92ª
reunião foi aprovada e passou a palavra para Edgar que mencionou que sugeriram como pauta em
reunião anterior a explanação sobre Educação Permanente, entendeu ser importante uma conversa
sobre o papel da CIES entre os membros e enviar a Portaria 1996 para inteirar os novos membros
sobre Educação Permanente. Silvia comentou da importância de alinhar o conceito de Educação
Permanente. André propôs para próxima reunião uma dinâmica diferente, com uma oficina para
alinhar Educação Permanente, trabalhada pedagogicamente com os membros da CIES. Dilene
reforçou a proposta da oficina com as áreas técnicas da SES e na composição da CIES. André
sugeriu dar andamento e retomar a pauta do GT no final e passou para Marcia e Inara que
apresentaram com slides o projeto de extensão grupo de estudos em saúde coletiva: O
empoderamento dos trabalhadores da área da saúde, mencionando que esta proposta do projeto de
extensão surgiu da necessidade de um espaço para fazer Educação Permanente com os
trabalhadores da área da saúde sendo a proponente a Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David
Nasser/ESP, estando à frente Marcia Naomi e Inara Pereira em parceria com a Escola Técnica
do Sistema Único de Saúde “Ena de Araújo Galvão”/ETSUS estando Deisy Zanoni como
representante, Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço/CIES e Secretaria de Estado de
Saúde de Mato Grosso do Sul/SES. Inara mencionou como justificativa deste projeto a Educação
Permanente dos profissionais da saúde, um espaço protegido para trocas de saberes e experiências,
devido à necessidade de discutir novas políticas, estudos no âmbito da saúde coletiva, atualização
para ter um pensamento crítico do trabalho e ter um espaço para problematizar o trabalho e
incorporar inovações e informações que estão surgindo, mencionou também da necessidade de um
tempo para refletir o que se faz e o que acontece no cenário Brasileiro e no Estado. Marcia
lembrou que será trabalhado com base em evidências científicas. O objetivo geral é de propiciar
condições para o empoderamento dos profissionais da saúde pública dos municípios do Estado de
Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Saúde, com relação aos seus processos de
trabalho. Objetivos específicos: elaborar um grupo de estudo para discutir pesquisas, políticas,
portarias, leis e outros documentos referentes à saúde coletiva; Utilizar o espaço do grupo para
problematizar os processos de trabalho com os trabalhadores da saúde. Público alvo são:
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profissionais da saúde atuantes nos municípios do Estado e na Secretária de Estado da Saúde de
Mato Grosso do Sul, solicitar no mínimo, 01 profissional de cada coordenação da Secretaria de
Estado de Saúde; Participação livre dos municípios – devendo ser, preferencialmente, contínua e
com a estratégia de serem as reuniões em dias próximo a reunião da CIES, pois ocorre as CI’Rs e
Comissão Intergestores Bipartite/CIB também e todos os municípios se encontram em Campo
Grande; Possibilidade de realizar web conferência, para as pessoas que não podem se fazer
presentes. Por questão de estratégia de alcance de um dos públicos alvo, o local será na Secretaria
de Estado da Saúde Avenida Poeta Manoel de Barros, s/n, Parque dos Poderes, Bloco VII, Campo
Grande-MS. Inara mencionou que o desenho deste grupo de estudo tem como proposta o período
de março a dezembro e a indicação, por parte dos membros da CIES, de participantes que sejam
estratégicos e multiplicadores nos municípios, será feito um convite e envio, para estes
participantes, de um material para ser lido previamente e discutido no primeiro encontro do grupo
de estudo. E será planejado o cronograma, os temas e cada mês uma equipe será responsável pela
condução do grupo de estudo, onde terá um produto do que foi discutido, serão liberados boletins
da concepção do grupo sobre cada temática e com a metodologia problematizadora, roda de
conversa, duração de até noventa minutos e o produto será uma “nota técnica” mensal e terá
certificado de 40 horas de participação em projeto de extensão. Marcia reforçou que a ESP irá
conduzir o primeiro encontro e os demais serão de responsabilidade de cada equipe, conforme o
cronograma que será elaborado neste primeiro encontro. Dilene mencionou a dificuldade,
encontrada em experiências anteriores de nortear a condução durante o processo, sem a conclusão
do produto. Inara reforçou que o empoderamento é justamente para estimular os profissionais a
serem mais ativos no processo e se necessário serão feitas intervenções. André comentou que o
calendário previsto para o ano de 2020 já foi aprovado na última reunião e enviado aos membros,
passou para Marcia que lembrou o apresentado nesta CIES na 91ª reunião ordinária, a proposta do
Seminário de Educação Permanente para submeter na Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) para ser financiado e o resultado final sairá no dia 27 de
fevereiro. André solicitou ao Edgar retomar a pauta sobre o GT de fortalecimento de Educação
Permanente. Edgar relembrou o que havia sido explanado sobre o tema em reuniões anteriores, os
membros presentes também relembraram suas opiniões, contribuições e após algum tempo de
discussão sobre este GT, Cássia propôs uma votação para manter ou encerrar o GT, a maioria da
plenária votou favorável em manter o mesmo, ficando acordado que Edgar fará um mapeamento
para saber a microrregião que tem o maior número de núcleos de Educação Permanente e o GT de
fortalecimento de Educação Permanente terá como objetivo fazer uma análise do contexto atual de
Educação Permanente em relação ao ano de 2018 nesta microrregião. Cássia solicitou a
possibilidade de realização das reuniões por vídeo, com os membros do município de Dourados,
das instituições: UEMS; UFGD; CIR e HU. André mencionou que irá verificar a possibilidade de
viabilizar as reuniões por videoconferência, adiantou que existe uma dificuldade por questões
técnicas, mas trará uma posição na próxima reunião. Silvia mencionou a ausência por mais de três
reuniões consecutivas pelos membros de algumas instituições, André informou que será solicitada
as instituições a regularização dos membros e informou que para a pauta da próxima reunião, a
Karine/SES será convidada para realizar uma apresentação dos serviços ligados a Educação
Permanente e também a apresentação do Grupo de Trabalho de fortalecimento de Educação
Permanente, agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião às dez horas e quarenta e quatro
minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei a presente ata que será aprovada na
próxima reunião.
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