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No dia quinze de setembro de 2021, às nove horas e dez minutos, reuniram-se on-line, os
membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima
sétima reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Ewângela Aparecida Pereira da Escola
Técnica do SUS “Professora Ena de Araújo Galvão” - ETSUS e contou com a presença dos
demais membros desta comissão: Edgar Oshiro membro titular representante da Escola de
Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser – ESP; Fernando Faleiros de Oliveira, membro titular
representante do Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN); Rosemarie D.
Fernandes Silva membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da
Macrorregião de Corumbá (CIR); Josiane França Peralta Dan membro titular representante
da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados (CIR); Bruna Fernanda
Barbosa Queiroz membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da
Macrorregião de Três Lagoas (CIR); Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante do
Conselho Estadual de Educação (CEE); Karine Cavalcante da Costa membro titular
representante da Coordenação de Ações em Saúde –Secretaria de Estado de Saúde de Mato
Grosso do Sul (CAS/SES); Wellington Rodrigues de Almeida membro suplente representante
da Coordenadoria Estadual de Telessaúde (CETEL); Silvia Helena Mendonça de Moraes e
Débora Dupas Gonçalves do Nascimento respectivamente membros titular e suplente
representantes da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Ionise Catarina de Oliveira Piazzi e
Lucimara da Silva Magalhães de Oliveira respectivamente membros titular e suplente
representantes da Gerência de Educação Permanente - Secretaria Municipal de Saúde de Campo
Grande (GEP/SESAU); Karulina Borges da Silva Tonioli e Fernando Aguiar Lopes
respectivamente membros titular e suplente representantes Gerência de Ensino e Pesquisa Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (GEP/HUMAP/UFMS); Rafael Henrique
Silva membro suplente representante Gerência de Ensino e Pesquisa - Hospital Universitário
Serviço de Educação Permanente em Enfermagem (GEP/UFGD); Cássia Barbosa Reis
membro titular representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); Ana
Paula Dossi de Guimarães e Queiroz membro suplente representante da Universidade Federal
da Grande Dourados (UFGD); e as participantes Arminda Rezende de Pádua Del Corona,
Maria de Lourdes Oshiro da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser – ESP e Denise
Rodrigues Fortes substituta do membro titular Newton Gonçalves, diretor da Escola Técnica
do SUS “Professora Ena de Araújo Galvão”. Ewângela cumprimentou a todos, mencionou a
pauta: Aprovação da ata 106ª reunião ordinária da CIES e II Seminário de Educação Permanente
em Saúde, como nenhum participante se opôs, a ata foi considerada aprovada. Ewângela iniciou
a reunião divulgando a publicação em Diário Oficial da presente data, os integrantes da
Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES) e que qualquer questionamento a
respeito deverá ser encaminhado à secretária Maristela Rios. Ewângela informa que a empresa
que irá organizar o II Seminário de Educação Permanente em Saúde já foi contratada e irá em
breve entrar em contato com os palestrantes. Ewângela cita as mesas que permanecem em
aberto: dia 25 – “Papel do Controle Social na Educação Permanente em Saúde nos tempos
atuais”, ainda no dia 25, mesa “Interprofissionalização no trabalho em saúde”, sem confirmação
do palestrante Ricardo Ceccim, com relação a esta mesa Ewângela salienta que a profª Mara
Lisiane ficou de entrar em contato com o palestrante e Silvia Helena sugere que Ewângela
entre em contato novamente com a profª Mara por telefone. A mesa “Desenvolvimento da
Educação Permanente em Saúde no âmbito municipal – discussão de experiências”, também
segue sem confirmação dos palestrantes, Ewângela informa que Patricia Magalhães,
representante do COSEMS passou o contato do CONASEMS e que a secretária do referido
conselho relatou ser muito difícil que algum membro possa participar da mesa, pois a data
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coincide com as reuniões fixas do conselho, porém a mesma ficou de passar o contato de um
determinado gestor municipal que teve sua experiência premiada e amplamente divulgada para
que este possa participar da mesa, o contato ainda não foi repassado, Patrícia vai mediar tal
articulação e por enquanto a mesa segue sem definição. Ewângela solicita que interessados em
contribuir como avaliadores dos trabalhos científicos do seminário preencham o formulário
elaborado por Bruna e profª Maria de Lourdes. Bruna salienta que até o momento apenas 16
pessoas se cadastraram e que destes, cerca de 70% tem disponibilidade para avaliar em torno de
5 trabalhos, sendo assim são necessários mais avaliadores para a demanda seja atendida.
Ewângela salienta que será necessária uma reunião extraordinária antes da próxima que já está
agendada para o dia 20 de outubro. Edgar Oshiro afirma que passou a lista com nomes de
possíveis palestrantes para o diretor da ETSUS, Newton Gonçalves, Ewângela esclarece que o
diretor entrou em contato com tais pessoas, mas que vários não responderam, incluindo Cida
Timo. Débora Dupas questiona quando a submissão dos trabalhos será divulgada, a profª
Maria de Lourdes esclarece que assim que todas as informações estejam prontas o link será
divulgado. Rita de Cássia, solicita que seja compartilhada a programação do seminário, já que
não participou das reuniões anteriores da CIES, Wellington compartilha a programação na tela
para todos os participantes e Ewângela explana de forma geral todas as mesas e palestrantes
confirmados e não confirmados. Silvia Helena sugere que a programação seja compartilhada
no grupo de Whatsapp da CIES para que todos tenham acesso e colaborem para o fechamento
das mesas. Wellington confirma que a reunião foi gravada. Ewângela agradece a participação
de todos e encerra a reunião. Edgar agradeceu a todos e finalizou a reunião às nove horas e trina
e nove minutos e eu, Denise Rodrigues Fortes, lavrei a presente ata que será aprovada na
próxima reunião.
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