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No dia dez de fevereiro de 2021, às nove horas e vinte minutos, reuniram-se on-line, os 1 

membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima 2 

reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Edgar Oshiro, membro titular representante 3 

da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser - ESP; e contou com a presença dos 4 

demais membros desta comissão: Wellington Rodrigues de Almeida membro suplente 5 

representante da Coordenadoria Estadual de Telessaúde - CETEL; Newton Gonçalves 6 

Figueiredo membro titular representante da Escola Técnica do SUS Profª Ena de Araújo 7 

Galvão/ETSUS; Cássia Barbosa Reis membro titular e Erika Kaneta Ferri membro suplente 8 

representantes da UEMS; Silvia Helena M. de Moraes membro titular representante da 9 

FIOCRUZ; Josiane França Peralta Dan membro titular representante da Comissão 10 

Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Kassandha Pereira Zolin 11 

membro suplente representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de 12 

Campo Grande - CIR; Dilene Ebeling Vendramini Duran membro titular representante da 13 

Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Karine Ferreira da 14 

Costa membro suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB; Ana 15 

Paula Dossi de Guimarães e Queiroz membro suplente representante da Universidade 16 

Federal da Grande Dourados – UFGD; Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante 17 

do Conselho Estadual de Educação - CEE e Maristela Amaral de Matos Rios, secretária 18 

executiva da CIES, além da participante Mariana Fabiane Garcia Travassos do município 19 

de Dourados. Edgar cumprimentou a todos, mencionou a pauta: aprovação das atas 98ª e 20 

99ª reunião ordinária da CIES, apresentação do Telessaúde MS  - Oferta de Tele educação: Curso de 21 

Qualificação em Saúde da Família e informes. Iniciou perguntando se teria alguma alteração nas 22 

atas, não havendo, as atas das 98ª e 99ª reuniões CIES foram aprovadas e passou a fala para 23 

Wellington que cumprimentou a todos, mencionou que iria explicar o andamento dos cursos, 24 

sem slides e posteriormente irá enviar os banners no grupo de WhatsApp da CIES para 25 

divulgação, no dia primeiro de fevereiro foram abertas as inscrições para o Curso de 26 

Qualificação em Saúde da Família, ano passado foi reformulado para autoinstrucional, sendo 27 

45h na plataforma moodle, atualmente há 368 participantes e 14 concluintes, assim o 28 

Telessaúde tem o perfil profissional e a abrangência dos municípios que estão participando do 29 

curso. No mesmo dia, primeiro de fevereiro, foram abertas também as inscrições para o Curso 30 

Imunização contra a Covid-19: vacinas CoronaVac e AstraZeneca, sendo 20h, atualmente há 31 

264 participantes e 115 concluintes e no dia 08 de fevereiro foi aberta as inscrições para o 32 

Curso O que é o SUS? Uma introdução sobre o sistema brasileiro de saúde, sendo 40h, atualmente há 33 

149 participantes e 41 concluintes. Todos estes cursos estão disponíveis no ambiente virtual, 34 

bem como os certificados on line. Nas próximas reuniões serão disponibilizados mais dados e 35 

informações. Silvia solicitou a possibilidade de navegar no curso. Wellington fez o acesso ao 36 

link e mostrou a apresentação do curso. Edgar perguntou como foi feito a divulgação destes 37 

cursos junto à gestão. Wellington mencionou que a foi divulgado na CIB em dezembro, 38 

divulgado na CIES, nas redes sociais e por mala direta. Na reunião da CIB de fevereiro será 39 

reapresentado. O Telessaúde tem como um dos objetivos com o curso o envio de relatórios 40 

para os municípios, de como estão os números das participações nos cursos, devido à 41 

importância da qualificação. Cássia mencionou que não conseguiu fazer a inscrição. 42 

Wellington informou que ambiente virtual abre somente nos navegadores mozilla firefox e 43 

google chrome. Edgar questionou se o curso é para profissionais da atenção primária em 44 

saúde e se tem um filtro ou está aberto para todos. Wellington explicou que o curso é 45 

preferencialmente para profissionais da atenção primária em saúde, mas está aberto aos demais 46 
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da atenção especializada também. Silvia perguntou por ser autoinstrucional se estaria aberto 47 

para estudantes também. Wellington respondeu que é somente para profissionais da saúde 48 

neste momento e não está aberto para estudantes, já o Curso Imunização contra a Covid-19: 49 

vacinas CoronaVac e AstraZeneca e Curso O que é o SUS? Uma introdução sobre o sistema brasileiro 50 

de saúde, estão abertos ao público geral. Edgar mencionou que Wellington fez a apresentação 51 

da pauta já com os informes, ficando assim contemplada toda a pauta. Ana Paula perguntou 52 

até quando ficará aberta as inscrições. Wellington mencionou que os cursos estão abertos, sem 53 

prazo limite, apenas tem o prazo de três meses da inscrição até a finalização. Edgar perguntou 54 

quais têm sido as estratégias utilizadas pelas universidades com a educação a distância. Ana 55 

Paula mencionou que na UFGD o retorno será de maneira remota, a partir de 08 de março, no 56 

curso de medicina terão algumas exceções, nas disciplinas que é responsável terá uma parceria 57 

com o serviço, contato com Josiane, sempre mesmo que de maneira remota, pois os estudantes 58 

não foram vacinados, a UFGD busca contribuir para o serviço e para o ensino. Cássia 59 

mencionou que na UEMS os professores ainda estão terminando o ano de 2020, terão férias e 60 

após irá iniciar o ano de 2021 nos meados de março de maneira remota. Edgar agradeceu a 61 

todos, deixou para ser pensado, cenário atual que ainda irá continuar de maneira remota, como 62 

fazer educação permanente de forma remota, mais colaborativa nos cenários de prática e 63 

finalizou a reunião às dez horas e dez minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei 64 

a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  65 


