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No dia dezoito de agosto de 2021, às nove horas e seis minutos, reuniram-se on-line, os
membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima sexta
reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Edgar Oshiro da Escola de Saúde Pública Dr.
Jorge David Nasser – ESP e contou com a presença dos demais membros desta comissão: e
Marcia Naomi membro suplente representante da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David
Nasser – ESP; Newton Figueiredo membro titular representante da Escola Técnica do SUS
Profª Ena de Araújo Galvão/ETSUS; Marcia Cereser Tomasi membro titular e Wellington
Rodrigues de Almeida membro suplente representantes da Coordenadoria Estadual de
Telessaúde - CETEL; Josiane F. Peralta Dan membro titular representante da Comissão
Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Bruna Fernanda B. Queiroz
membro titular Francisneide Aparecida Fioravante membro suplente representantes da
Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Cassia Reis membro
titular representante da UEMS; Rita de Cassia Bertolo Martins membro titular representante
da UFGD; Karine F. Costa membro suplente representante da UCDB; Silvia Helena Medonça
de Moraes membro titular representante da FIOCRUZ; Alfredo Anastácio Neto membro
suplente representante da SUPED/SED; Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante
do Conselho Estadual de Educação – CEE e Maristela A. Matos Rios, secretária executiva da
CIES, além dos participantes: Maria de Lourdes Oshiro da ESP, Karine Cavalcante da
Costa da CAS/SES, Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Tamar Dagmar Melo de
Moraes, Angelita Fernandes Druzian, Joelma Pache de Almeida e Roni Rochete Padilha.
Edgar cumprimentou a todos, mencionou a pauta: Aprovação da ata 105ª reunião ordinária da
CIES; II Seminário de Educação Permanente em Saúde; Inclusão de participações na CIES e
informes de Dourados-MS sobre a implantação do COAPES Municipal – Josiane, membros da
CIES para publicação e 5º Meeting Nacional de Farmácia Clínica. Perguntou se teria alguma
alteração na ata, não havendo, a ata da 105ª reunião CIES foi aprovada e passou a fala para
Maria de Lourdes que cumprimentou a todos, mencionou as atualizações na organização do II
Seminário de Educação Permanente em Saúde, solicitou novos colaboradores para este evento
que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de novembro, foram construídas comissões das mesas com
Newton, comissões das oficinas com Edgar e Cássia, comissão científica com Maria de
Lourdes e Cássia e comissão da coordenação com Inara e Silvia. Mencionou que precisa de
mais pessoas para incluir nas comissões dos trabalhos científicos. Edgar solicitou a
manifestação de interesse em participação na comissão científica. Cássia reforçou a importância
da participação dos membros da CIES na comissão científica como avaliador dos trabalhos.
Bruna se disponibilizou juntamente, se necessário, o convite ao campus da UFMS de Três
Lagoas em participar da comissão científica. Edgar mencionou que a primeira oficina será a
discussão da construção dos Planos de Educação Permanente dos Municípios, a segunda oficina
das possibilidades de avaliação e monitoramento das ações de Educação Permanente em Mato
Grosso do Sul/MS e a terceira a integração da Secretaria de Saúde do Estado em relação aos
municípios para a realização das atividades Educação Permanente. Silvia informou que as
oficinas serão somente para o Estado de MS e uma oficina complementará a outra. Edgar
passou a fala sobre a inclusão de novos integrantes na CIES para Maristela, esta mencionou que
conforme consta em regimento interno da CIES no artigo 4º, a formação do plenário desta
Comissão é convalidada pelo próprio plenário e sugeriu a inclusão dos representantes da
Gerência de Educação Permanente GEP/SESAU e da Coordenação de Ações em Saúde
CAS/SES na CIES. Após algumas contribuições e considerações por parte dos membros, foi
aceita a inclusão da GEP/SESAU e CAS/SES. Maristela informou que está sendo feita a
regularização dos membros da CIES, mencionou que após finalizada será enviada via e-mail e
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posteriormente irá para publicação. Edgar passou o informe da implantação do COAPES para
Josiane informou que o atual gestor atendeu a solicitação e iniciou as tratativas para a
implantação do COAPES Municipal, sendo convidadas todas as instituições de ensino que já
são conveniados com o município de Dourados, que são campo de práticas de estágio desde
2010, onde o núcleo orienta a distribuição de campo de estágios. Com o COAPES haverá uma
qualificação e de forma mais organizada na questão da discussão das contrapartidas com as
instituições de ensino atendendo as necessidades de saúde do município. Na discussão da
construção do COAPES estão o Conselho Municipal de Dourados, a prefeitura de Dourados e
foi estendido um convite para a comissão nacional do Ministério da Educação e Saúde. Nas
próximas reuniões, Josiane irá trazer as facilidades e dificuldades do processo de construção do
COAPES e será solicitado o apoio da CIES. Edgar passou a fala para Maria de Lourdes que
informou sobre 5º Meeting Nacional de Farmácia Clínica, da assistência farmacêutica e da
Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser/ESP, que ocorrerá de 22 a 25 de setembro
deste ano, o prazo para submissão dos trabalhos foi prorrogado para o dia 20 de agosto, com os
eixos: farmácia comunitária, logística farmacêutica, farmácia hospitalar, assistência domiciliar,
assistência farmacêutica dos estados e municípios, práticas integrativas e complementares na
área farmacêutica, o resultado dos aprovados será dia 10 de setembro, solicitou o apoio para
divulgação e agradeceu. Edgar agradeceu a todos e finalizou a reunião às dez horas e cinco
minutos e eu, Maristela Amaral de Matos Rios, lavrei a presente ata que será aprovada na
próxima reunião.
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