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No dia sete de maio de 2014, às nove horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge 1 

David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a 2 

quadragésima quinta reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi aguardado trinta minutos 3 

para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes.  Com a ausência do professor Milton 4 

Miranda Soares, Coordenador Estadual de Educação na Saúde, a reunião foi presidida pela 5 

professora Mariza Pereira Santos Diretora da Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. 6 

estando presentes os seguintes membros dessa comissão: Flavia Claudia Krapiec Jacob de Brito, 7 

Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Magali da Silva Sanches Machado. Iniciou-se a 8 

reunião com as respostas que ficaram pendentes na última reunião da CIES onde Drª Magali 9 

informou que o projeto foi caracterizado como multiprofissional estendido para todos os 10 

profissionais da área da saúde, e a instituição formadora e executora do projeto é a Universidade 11 

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), a qual irá gerir todo o recurso do projeto. A Drª Magali 12 

perguntou a Flavia a necessidade de apresentar o projeto na macro de Dourados, A professora 13 

Mariza que estava presidindo a reunião explicou o fluxo dos projetos, lembrando que todos  devem 14 

ser apresentados nas CIRs e aprovados, para depois serem aprovados na CIES e na CIB, alguém 15 

responsável pelo projeto deverá fazer a oferta do mesmo nas macros de Dourados e Três Lagoas, 16 

após, enviar para aprovação da CIES e CIB. A professora Mariza passou o informe sobre um curso 17 

que o Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/Departamento 18 

de Gestão da Educação na Saúde (MS/SGTESfDEGES) com apoio do  CONASS e CONASEMS 19 

realizará; será o curso de Micropolítica da Gestão e Trabalho na Saúde, em parceria com a 20 

Universidade Federal Fluminense – UFF, trata-se de um curso para os gestores do SUS, com a 21 

titulação de especialização ou aperfeiçoamento de acordo com o grau de escolaridade do 22 

participante; na modalidade semipresencial o curso oferecerá 6.122 vagas, sendo que 5.570 deverão 23 

ser prioritariamente ocupadas pelos secretários municipais de saúde ou seu representante e as 24 

demais vagas serão destinados a trabalhadores do SUS indicados pela Secretaria Estadual de  Saúde 25 

(SES), COSEMS, CONASEMS, CONASS e Ministério da Saúde. Para a execução do referido 26 

curso, a Universidade Federal Fluminense selecionará 245 tutores para acompanhamento das turmas 27 

com até 25 alunos cada; o curso contará com uma coordenação pedagógica estadual identificada 28 

pela Universidade Federal Fluminense, junto as Universidades locais. Contará ainda com uma 29 

coordenação estadual que deverá dialogar com a gestão estadual realizando as devidas articulações 30 

institucionais necessárias a viabilização da inserção dos trabalhadores da sua região, como também, 31 

cuidará da logística para o bom andamento do curso. O nome pactuado na SES e no COSEMS para 32 

a coordenação estadual foi da professora Mariza Pereira Santos Diretora da Escola de Saúde 33 

Pública “Dr. Jorge David Nasser”, que será levado para a pactuação também na CIB; mais 34 

informações a respeito do referido curso serão repassadas nas próximas reuniões da CIES. Vera 35 

falou sobre a ata da 44ª reunião, que não havia sido fechada, pois os membros e participantes não 36 

haviam enviado suas contribuições, somente havia recebido uma contribuição, sendo assim para ser 37 

feita a correção ao final da reunião. Professora Mariza falou sobre a solicitação que a Flavia fez 38 

anteriormente ao início da reunião, para ser publicada em Diário Oficial o nome dos membros da 39 

CIES e a instituição que representam, pois a mesma não tem como justificar suas vindas e acaba 40 

custeando suas despesas de locomoção até a reunião com recurso próprio, Vera Regina disse que ao 41 

assumir como secretária executiva da CIES, sugeriu ao professor Milton sobre a necessidade de ser 42 

feito uma resolução com os nomes dos membros da CIES titulares e suplentes e ser publicada em 43 

Diário Oficial, mas que até o momento não havia sido feita. A professora Mariza concordou com 44 

essa necessidade e disse que falaria com o professor Milton; Flavia solicitou a leitura do Regimento 45 

Interno e ser seguido bem como a atualização do mesmo, e posterior publicação para darmos 46 

transparência à comissão e bem como pauta permanente trimestral, para a prestação de contas de 47 

todas as Macros nas reuniões da CIES. Mariza manifestou a importância de ser convidado um 48 
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integrante do SGTES do Ministério da Saúde para dar suporte a CIES. Vera solicitou que a Drª 49 

Magali enviasse o projeto corrigido por e-mail com todas as informações que haviam ficado 50 

pendentes. Foi realizada a leitura e a correção da ata da 44ª reunião e considerada aprovada, a 51 

secretária executiva lembrou que a próxima reunião será dia 06 de junho. Nada mais havendo para 52 

discussão a professora Mariza agradeceu a presença de todas e a reunião foi encerrada às dez horas 53 

e trinta minutos, e eu Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Secretária Executiva da CIES 54 

lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  55 


