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No dia dezoito de maio de 2022, às nove horas e sete minutos, reuniram-se on-line, os membros 1 
da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a centésima décima 2 
terceira reunião ordinária. A reunião foi coordenada por Marcia Bogena Cereser Tomasi da 3 
Coordenadoria Estadual de Telessaude/CETEL e contou com a presença dos demais membros 4 
desta comissão: Ewângela Aparecida Pereira membro suplente representante da Escola 5 
técnica do SUS Professora Ena de Araújo Galvão/ETSUS, Bruna Fernanda Barbosa Queiroz 6 
membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três 7 
Lagoas – CIR;  Silvia Helena Mendonça de Moraes membro s titular representante da 8 
FIOCRUZ; Cássia Reis membro titular representante da UEMS; Mariana Fabiane Garcia 9 
Travassos membro titular e Rafael Henrique da Silva membro suplente representantes da 10 
Gerência de Ensino e Pesquisa – GEP/UFGD; Rita de Cássia Bertolo Martins membro titular 11 
representante da UFGD; Joseley Adimar Ortiz membro suplente representante do Conselho 12 
Estadual de Educação/CEE e Maristela A. Matos Rios, secretária executiva da CIES, além dos 13 
participantes: Denise Fortes da ETSUS, Maria de Lourdes Oshiro, Helizene Moreira da 14 
Silva, Débora Sodré Gonçalves Carneiro e Tânia Ruth Ortiz Pereira da Escola de Saúde 15 
Pública Dr. Jorge David Nasser/ESP. Marcia Tomasi cumprimentou a todos, mencionou a 16 
pauta: Aprovação da ata 112ª reunião ordinária da CIES; Abertura de inscrições para pós-17 
graduação lato sensu em saúde pública e saúde mental e atenção psicossocial e informe do 18 
Curso Doenças crônicas na Rede de Atenção à Saúde. Perguntou se teria alguma inclusão de 19 
pauta, não havendo, deu início a pauta pré-estabelecida, perguntando se teria alguma alteração 20 
na ata, não havendo, a ata da 112ª reunião CIES foi aprovada e passou a fala para Helizene que 21 
cumprimentou a todos, mencionou a abertura das inscrições para pós-graduação lato sensu em 22 
saúde pública e saúde mental e atenção psicossocial, publicados os editais em diário oficial do 23 
Estado no dia 16 de maio de 2022, mesma data do início das inscrições e com término previsto 24 
para o dia 31 de maio de 2022. As pós-graduações: carga horária da pós-graduação em saúde 25 
pública de 390h e a carga horária da pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial de 26 
420h; são 30 vagas para cada pós-graduação, sendo 20% das vagas destinadas para ações 27 
afirmativas e 5% para o corpo de bombeiros, conforme termo de cooperação técnica firmado 28 
entre as partes, 70% para servidores efetivos e 30% para outros tipos de vínculos, as vagas serão 29 
distribuídas para as quatro macrorregiões de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo: 14 30 
vagas para Campo Grande; 03 vagas para Corumbá, 08 vagas para Dourados e 05 vagas para 31 
Três Lagoas. O curso tem previsão de início em agosto de 2022 e término em setembro de 2023; 32 
o público alvo são servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul com nível superior 33 
completo, atuando no sistema público de saúde e exercendo função de nível superior no 34 
momento da inscrição. Helizene solicitou a todos o apoio na divulgação das inscrições das pós-35 
graduações, informou que os links de acesso aos editais estão disponíveis no site da ESP. 36 
Marcia Tomasi parabenizou a equipe da ESP, agradeceu e passou a fala para Ewângela que 37 
cumprimentou e pediu a colaboração de todos os membros da CIES na divulgação do curso que 38 
será executado a partir de agosto e também há a necessidade de divulgação para que os 39 
profissionais se credenciem para atuar no curso de Doenças Crônicas na Rede de Atenção à 40 
Saúde. Este curso é uma demanda do plano de educação permanente em saúde do Estado de 41 
Mato Grosso do Sul, onde foi constatada a necessidade de qualificar os profissionais sobre o 42 
trabalho em rede. O curso tem como objetivo geral qualificar trabalhadores de nível médio de 43 
todos os níveis de atenção e demais profissionais das equipes da estratégia em Saúde da 44 
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Família/eSF sobre doenças crônicas nas redes de atenção à saúde, com ênfase na Rede de 45 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas do estado de Mato Grosso do Sul, 46 
contribuindo com a sua implementação e consolidação, além da melhoria da qualidade dos 47 
serviços; o público alvo são os trabalhadores de nível médio do SUS, de todos os níveis de 48 
atenção e demais profissionais das equipes da eSF, das quatro regiões de saúde do Estado de 49 
Mato Grosso do Sul; serão ofertadas 1.000 vagas formando 40 turmas, com no máximo 25 50 
alunos; com carga horária de 60h na modalidade de ensino a distância (ead); em parceria com o 51 
AVASUS, com apoio da área técnica da Secretaria de Estado de Saúde/SES a Escola técnica do 52 
SUS Professora Ena de Araújo Galvão/ETSUS adequará o referido curso para sua realidade, 53 
utilizando grande parte do material didático então elaborado e criará outros com o auxílio de 54 
especialistas da área; serão dois módulos, 1 - Redes de Atenção à Saúde e a Rede de Atenção à 55 
Saúde das Pessoas com doenças crônicas e 2 - Principais doenças crônicas; a avaliação será por 56 
questões de múltipla escolha; tem como resultado esperado a capacitação de 1.000 trabalhadores 57 
de nível médio das 4 Regiões de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul qualificados para 58 
atuarem em suas funções compreendendo a importância do trabalho em rede e contribuindo com 59 
a implementação e consolidação da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 60 
Crônicas bem como com a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, Ewângela 61 
mencionou que serão necessários 40 tutores cadastrados no credenciamento, finalizou e 62 
agradeceu a todos. Marcia Tomasi parabenizou a equipe do ETSUS pelo curso, agradeceu a 63 
todos, finalizou a reunião às nove horas e quarenta minutos e eu, Maristela Amaral de Matos 64 
Rios, lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  65 


