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No dia dezessete de março de 2021, às nove horas e cinco minutos, reuniram-se on-line os 1 

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

primeira reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Marcia Naomi, membro suplente 3 

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

presença dos demais membros desta comissão: Wellington Rodrigues de Almeida membro 5 

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

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

Araújo Galvão/ETSUS; Edgar Oshiro membro titular representante da Escola de Saúde 8 

Pública Dr. Jorge David Nasser – ESP; Cássia Barbosa Reis membro titular e Erika Kaneta 9 

Ferri membro suplente representantes da UEMS; Anísio Guilherme da Fonseca membro 10 

titular representante Conselho Estadual de Saúde – CES; Josiane França Peralta Dan 11 

membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de 12 

Dourados – CIR; Patrícia Marques Magalhães membro titular representante do COSEMS; 13 

Maria Elizabeth Araújo Ajalla membro suplente representante da Universidade Federal de 14 

Mato Grosso do Sul – UFMS; Karine Ferreira da Costa membro suplente representante da 15 

Universidade Católica Dom Bosco - UCDB; Rita de Cássia Bertolo Martins membro titular 16 

e Ana Paula Dossi de Guimarães e Queiroz membro suplente representante da Universidade 17 

Federal da Grande Dourados – UFGD; Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante 18 

do Conselho Estadual de Educação – CEE; Alfredo Anastácio Neto membro titular 19 

representante da SUPED/SED, além da participante Valéria Monreal da CETEL e Maristela 20 

Amaral de Matos Rios, secretária executiva da CIES. Marcia Naomi cumprimentou a todos, 21 

mencionou a pauta: aprovação da ata 100ª reunião ordinária da CIES, perguntou se teria 22 

alguma alteração na ata, não havendo, a ata foi aprovada, mencionou a pauta Projeto de 23 

extensão em Saúde Mental relacionada ao Trabalho, projeto iniciado ano passado devido a um 24 

demanda identificada, que frente a pandemia se intensificou, desenvolvido em parceria com 25 

UFMS, na modalidade on-line com adesão de várias instituições, produzindo um espaço de 26 

cuidado. Este ano será mantido on-line, em periodicidade quinzenal, as sextas-feiras no 27 

período vespertino. Em abril e maio será a formação dos acadêmicos em terapia comunitária 28 

integrativa, e em junho iniciam as rodas tendo como público alvo servidores públicos e 29 

solicitou a todos ajuda na divulgação deste projeto. Marcia Naomi iniciou a próxima pauta, 30 

explicando sobre a oferta de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, e em 31 

Saúde Pública. No ano passado não teve início nova turma do curso de Saúde Pública, e este 32 

ano será lançado o edital, provavelmente no mês de abril, onde o processo seletivo será on-33 

line, sendo disponibilizadas 24 vagas para manter a biossegurança, com início previsto para 34 

junho, junto com a Saúde Pública será lançado também a terceira turma de Saúde Mental e 35 

Atenção Psicossocial, o edital também tem previsão para ser publicado em abril, com o 36 

processo seletivo on-line, início provável para junho, sendo financiado pela rede de Atenção 37 

Psicossocial e solicitou a todos ajuda na divulgação também deste projeto. Marcia Naomi 38 

informou que o credenciamento para docentes, foi aberto nesta data às 9h e para mais 39 

informações acessar o site da ESP. Mencionou sobre a Formação de Desenvolvimento de 40 

Grupos Comunitários no SUS como uma formação necessária, pois os trabalhadores da rede 41 

têm dificuldades de desenvolverem grupos, esta formação será pela abordagem da terapia 42 

comunitária, as inscrições iniciam no dia hoje e ficará aberta por quinze dias, sendo enviado 43 

um ofício aos gestores que oriente as inscrições, devendo ser dois profissionais por município, 44 

de categorias profissionais diferentes e serviços distintos, o processo seletivo será por ordem 45 

cronológica de inscrição, estão disponibilizadas 40 vagas. O curso ocorrerá às quintas-feiras, 46 
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com carga horária de 75h on-line, parte dela ao vivo e outra parte com atividades de dispersão 47 

utilizando a plataforma moodle. Josiane perguntou onde encontra as informações dos cursos 48 

para a divulgação. Marcia Naomi mencionou que no site da ESP, na aba gerências tem as 49 

informações dos cursos. Cássia perguntou sobre se no público alvo entraria professores. 50 

Marcia Naomi respondeu que neste momento não, mas há previsão de mais de uma formação 51 

durante o ano. Marcia Naomi passou a fala para o Wellington, o mesmo cumprimentou a 52 

todos e iniciou o informe, fez a apresentação dos dados do mês de fevereiro por Macro e 53 

Microrregião do Curso de Qualificação em Saúde da Família: Macrorregião de Campo Grande 54 

total de 294 participantes inscritos e 56 concluintes; Macrorregião de Dourados total de 119 55 

participantes inscritos e 14 concluintes; Macrorregião de Corumbá total de 09 participantes 56 

inscritos e 0 concluintes; Macrorregião de Três Lagoas total de 22 participantes inscritos e 2 57 

concluintes e em uma perspectiva nacional, tem inscritos de outros Estados também, total de 58 

484 participantes inscritos e 74 concluintes. Valéria cumprimentou a todos e complementou 59 

sobre o curso informando que dentro do conteúdo há um módulo sobre o Telessaúde com o 60 

serviço disponibilizado, este módulo tem como atividade a solicitação de uma teleconsultoria 61 

para que os profissionais, conheçam, utilizem e divulguem, informou que para responder esta 62 

teleconsultoria o programa conta com 19 especialidades médicas e foi constatado que alguns 63 

profissionais que fizeram o curso, conheceram e começaram a utilizar a ferramenta, o 64 

Telessaúde conta com a participação e divulgação de todos. Marcia Naomi mencionou que o 65 

Telessaúde está com bastante oferta de cursos ead para que seja divulgado aos municípios: em 66 

breve terá um webnário sobre as redes de atenção à saúde; um curso de qualificação nas redes 67 

de atenção a saúde e tem outra proposta de qualificação dos gestores das unidades de média e 68 

alta complexidade em parceria com as áreas técnicas. Agradeceu a todos e finalizou a reunião 69 

às dez horas e vinte e cinco minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei a presente 70 

ata que será aprovada na próxima reunião.  71 


