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No dia dezoito de fevereiro de 2013, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na Escola de 1 

Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração 2 

Ensino-Serviço (CIES), para a trigésima sétima reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo 3 

professor Milton Miranda Soares, Coordenador Estadual de Educação na Saúde. Estavam 4 

presentes os seguintes membros dessa comissão: Francisco Tavares da Câmara, Regiani Bononi 5 

Queiroz, Marcio Teles Pereira, Jacinta de Fátima Machado, Vera Regina Dalla Vechia 6 

Biolchi Oliveira além dos participantes: Ewângela A. Pereira da Cunha, Antonio F. Carvalho, 7 

Margarete Knoch Mendonça, Vânia Maria Cruz. O professor Milton iniciou a reunião 8 

solicitando que a Secretária Executiva fizesse a leitura da Ata da 36ª reunião a qual foi aprovada 9 

sem ressalvas. Após o Profº Milton solicitou que a Profª Margarete Knoch Mendonça UFMS/MS, 10 

desse inicio na apresentação do projeto PET-Saúde Vigilância em Saúde UFMS/ SESAU Campo 11 

Grande 2013-2014, que tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da Vigilância em 12 

Saúde, desenvolver pesquisas que tenham relevância social, a partir da problematização de questões 13 

ligadas ao contexto da Vigilância em Saúde, relacionado ao modo de vida da população, ao perfil 14 

demográfico e epidemiológico, considerando os riscos e vulnerabilidade. O projeto contempla seis 15 

pesquisas e respectivos projetos de intervenção: Prevenção da transmissão vertical do HIV no 16 

Hospital Universitário, Prevenção da obesidade em crianças  e adolescentes com a equipe do NASF 17 

Batistão, Prevenção do uso de álcool e drogas com o CAPS AD, Saúde e Prevenção nas Escolas nas 18 

Escolas da rede municipal, Saúde do Trabalhador na SESAU e Prevenção de doenças 19 

imunopreveníveis no Distrito Sanitário Sul. O projeto prevê bolsas para os tutores, preceptores e 20 

alunos. A bolsa de tutor e preceptor é R$ 1.025,00 (Um mil e vinte e cinco reais) e para os alunos 21 

R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais mensais). Os recursos serão do Ministério da Saúde, não 22 

serão utilizados os recursos da Educação Permanente, o projeto foi considerado aprovado. A 23 

professora informou também, que a primeira parcela dos recursos do Pro saúde III para os 24 

municípios de Campo Grande e Três Lagoas já foi publicada, Portaria 2805 de 06/12/2012 no valor 25 

de R$ 610.000,00 (Seiscentos e dez mil reais) para Campo Grande. Na seqüência, a Profª Ewângela 26 

A. Pereira da Cunha ETSUS/SES, fez a apresentação dos projetos, com recurso da Portaria 27 

2.200/2011/EP, sendo dois cursos de pós-técnico, 1º - Curso de Especialização Técnica de Nível 28 

Médio em Enfermagem de Urgência e Emergência, oito turmas para os seguintes municípios sede: 29 

Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba, Nova 30 

Andradina e Naviraí, caso municípios do entorno manifestem interesse, poderão estar requerendo 31 

vagas; cada município ficará responsável pelos seus profissionais como contra-partida, 32 
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responsabilizando-se com a ajuda de custo para alimentação, deslocamento e estadia dos 33 

profissionais inscritos. O objetivo é especializar os profissionais técnicos em enfermagem na área 34 

de urgência e emergência. Requisitos de acesso: mínimo de 18 anos completos, ensino médio 35 

concluído, diploma de técnico em enfermagem, além de estar trabalhando no SUS, O curso será 36 

desenvolvido de segunda à sexta-feira período integral, uma semana por mês com carga horária 37 

total de 360 horas¸ no valor de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais); 2º - Curso de 38 

Especialização Técnica de Nível Médio em Atenção Primária em Saúde, púbico alvo serão os 39 

Técnicos em Enfermagem e Técnicos em Saúde Bucal. A oferta do curso abrangerá três 40 

macrorregiões: de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Os professores serão Enfermeiros e 41 

Odontólogos com Especialização em Saúde Pública; tendo carga horária total de 400 horas, no 42 

valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais). Ao final da apresentação, a professora 43 

Ewângela fez uma ressalva “que seria somente duas turmas para Macrorregião de Campo Grande e 44 

Dourados, pois na época os gestores da Macro de Três Lagoas não aceitaram o referido curso”. 45 

Após foi apresentado o Curso de Atualização em Gestão do Trabalho para Servidores das 46 

Secretarias Municipais de Saúde da Macrorregional de Três Lagoas sendo uma turma para cada 47 

município, que tem como público alvo servidores das Secretarias Municipais de Saúde da 48 

Macrorregião de Três Lagoas, com carga horária total de 40 horas, no valor de R$ 27.900,00 (vinte 49 

e sete mil e novecentos reais). Pela Portaria 16/2010 - saldo de recurso de 2010, a professora 50 

Ewângela apresentou o Curso Técnico de Enfermagem, com duas turmas sendo setenta por cento 51 

(70%) das vagas para a Santa Casa e trinta por cento (30%) para os outros hospitais, ressaltando que 52 

será discutido se o público alvo poderá contemplar a comunidade ou não, com carga horária total de 53 

1820 horas, no valor de R$ 341.664,00 (Trezentos e quarenta e um mil e seissentos e sessenta e 54 

quatro reais). Foram aprovados todos os projetos apresentados pela Profª Ewângela. Srª. Jacinta de 55 

Fátima Machado SESAU/MS apresentou o Programa de Formação em Saúde e Trabalho para o ano 56 

de 2013, para a Macrorregião de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, com 360 vagas, sendo 57 

120 para cada macrorregião, foi elaborado a partir da necessidade de saúde das Macrorregiões e da 58 

necessidade educativa dos trabalhadores, definindo-se cinco cursos que são: 1º Curso de Introdução 59 

– A Saúde Baseada em Evidências e a Clínica Ampliada, carga horária total 40  horas  – 8 semanas, 60 

no valor de R$ 96.463,10 (Noventa e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos); 2º 61 

Curso de Saúde Mental, carga horária total 60 horas – 12 semanas, no valor de R$ 119.713,10 62 

(Cento e dezenove mil setecentos e treze reais e dez centavos); 3º Curso de Atenção Integral à 63 

Saúde da Mulher por Ciclo de Vida, carga horária total 40 horas – 8 semanas,  no valor de R$ 64 
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100.213,10 (Cem mil duzentos e treze reais e dez centavos);  4º Curso de Assistência 65 

Multidisciplinar à Saúde da Gestante, carga horária total 40 horas – 8 semanas, no  valor de R$ 66 

100.213,10 (Cem mil duzentos e treze reais e dez centavos); 5º Curso de Assistência 67 

Multidisciplinar à Saúde da Criança, carga horária total 40 horas – 8 semanas, no valor de R$ 68 

100.213,10 (Cem mil duzentos e treze reais e dez centavos). Os cinco cursos serão desenvolvidos na 69 

modalidade à distância, com um momento presencial para as Macrorregião de Campo Grande, de 70 

Dourados e Três Lagoas. Não foi dimensionado recurso para deslocamento dos profissionais, a 71 

execução será feita em Campo Grande e o deslocamento irá ficar por conta das Secretarias 72 

Municipais; sendo o projeto assim aprovado. Srª Vânia Maria Cruz apresentou um informe sobre o 73 

projeto de Gestão da Clínica para 40 profissionais para os municípios de Aquidauana e Jardim, que 74 

será apresentado nas CIRs, pois será utilizado recurso de cada Macrorregião, e após será 75 

apresentado na CIES para aprovação. Assim, conforme a pauta desta reunião, as apresentações dos 76 

projetos se encerraram, ficando apenas sem apresentação e, portanto sem aprovação o projeto 77 

referente ao PET/VS 2013/2014, que seria apresentado pela Profª Laís Alves de Souza Bonilha 78 

UFMS/MS. Nada mais havendo para discussão o Profº Milton Miranda agradeceu a presença de 79 

todos e a reunião foi encerrada às 11 horas e trinta minutos, e eu Vera Regina Dalla Vechia Biolchi 80 

Oliveira, Secretária Executiva da CIES lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião. 81 


