
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  

           COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES 
ATA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 

 1 

No dia quatro de dezembro de 2014, às nove horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. 1 
Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), 2 
para a quadragésima sexta reunião ordinária. Conforme Regimento Interno foi aguardado trinta 3 
minutos para iniciar, pois não estavam todos os membros presentes. Com a ausência do professor 4 
Milton Miranda Soares, Coordenador Estadual de Educação na Saúde e a Diretora da Escola de 5 
Saúde Pública professora Mariza Pereira Santos estava com uma agenda fora da Escola, à reunião 6 
foi presidida pela Secretária Executiva Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira. Estavam 7 
presentes os seguintes membros dessa comissão: Cássia Barbosa Reis, Flavia Claudia Krapiec 8 

Jacob de Brito, Carlos Alberto Riveros Romero, Evelyn Ana Cafure, Francisco Tavares da 9 
Câmara, Jacinta de Fátima Machado, Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira, Regiani 10 
Bononi Queiroz, Silvia Helena M. Moraes, além dos participantes: Diana Steica de Almeida, 11 
Sebastião Júnior Henrique Duarte, Marcos Rubens Alves da Silva. Vera iniciou a reunião 12 
apresentando-me como técnica da equipe da Escola e informou que eu faria a ata, uma vez que ela 13 
estava presidindo a reunião, apresentou o Marcos bibliotecário da ESP e Sebastião representando a 14 
UFMS de Três Lagoas, após solicitou que eu Diana, fizesse a leitura da Ata da 45ª reunião, a 15 
mesma foi alterada na alínea 3 onde se lê quadragésima terceira, foi modificada para quadragésima 16 
quinta e aprovada. Conforme solicitado na ata da 45ª reunião Flávia ressaltou da importância das 17 
reuniões periódicas para fortalecimento da CIES, sendo de acordo os membros Jacinta, Evelyn e 18 
Cássia. Foi solicitada a retirada da pauta o curso de Pós Graduação Lato Sensu em Enfermagem em 19 
Urgência e Emergência, pois o mesmo ainda não foi aprovado na CIR da Macro de três Lagoas. A 20 
senhora Evelyn Ana Cafure, Diretora da Escola técnica solicitou inversão de pauta, sendo 21 
prontamente aprovada. Evelyn deu inicio a sua apresentação expondo a Proposta da 22 
Complementação do Curso Técnico em Saúde Bucal utilizando o recurso do saldo disponível de 23 
R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) da Profaps, Port. 1626/2012, o mesmo foi 24 
considerado aprovado sem ressalvas. Silvia e Carlos ressaltaram a importância de se fomentar a 25 
discussão no Estado em absorver esses profissionais qualificados que muitas vezes migram para a 26 
iniciativa privada. Flavia Brito reforçou a fala anterior sinalizando que os municípios não possuem 27 
PCCR para a saúde e que os gestores não estão atualizando os concursos públicos para absorver 28 
esses profissionais que estão recebendo as qualificações em nosso estado.  Outro curso apresentado 29 
foi o Programa de Formação em Saúde e Trabalho – Redes de Atenção Psicossocial pela 30 
professora Jacinta de Fátima Machado. Ela ressaltou que será o primeiro programa realizado de 31 
acordo com a política e diretrizes ministeriais da Rede de Atenção Psicossocial, e será realizado em 32 
parceria com Dourados e Três Lagoas. A professora contextualizou a problemática da rede 33 
psicossocial dentro das equipes da Atenção Básica para atender o usuário de substâncias 34 
psicoativas. A proposta é de realizar 03 (três) cursos em 2015, sendo o primeiro de Formação de 35 
Tutores Apoiadores ao Acolhimento e Redes de Atenção Psicossocial; o segundo é o Curso de 36 
Manejo de Pacientes em Situação de Dependência de Drogas Lícitas e Não Lícitas, e o terceiro 37 
Curso de Apoio à Prevenção da Violência e Promoção da Cultura e da Paz. O público alvo são 38 
profissionais de curso superior de AB/ESF/NASF/CAPS; o recurso será da Educação Permanente 39 
da macrorregião de Campo Grande. O número de vagas são de 120 para a macro de Campo Grande 40 
e o custo total dos cursos será de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). O perfil dos tutores 41 
é que sejam especialistas das referidas ações. Houve questionamentos a respeito do curso, Cássia 42 
fez intervenções para esclarecer quais os conceitos de dependência, manejo medicamentoso, drogas, 43 
tratamento e equipe estão implícitos na proposta. foi solicitado que toda equipe e não só os 44 
profissionais de nível superior fossem incluídos no projeto. Foi solicitado que não houvesse divisão 45 
entre profissionais médicos e equipe multiprofissional, uma vez que esta divisão exclui o médico da 46 
equipe e perpetua o paradigma médico centrado da saúde, já ultrapassado pelas legislações 47 
competentes do país. Se o número de vagas a serem ofertadas pode ser diminuído para as outras 48 
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macrorregiões de saúde, o que foi discutido pela Flávia e pelo Carlos que mencionaram que a 49 
demanda realmente é menor e se isso possibilitaria na redução do custo total do curso. Silvia 50 
sugeriu que fosse incluído no público alvo do projeto os técnicos de nível médio das equipes de 51 
saúde. O projeto foi considerado aprovado, com a ressalva dos ajustes levantados, para a região de 52 
saúde de Campo Grande, e encaminhado a Vera com as modificações solicitadas, para ser 53 
reencaminhado aos membros, e ficou ajustado que será apresentado na CIR de Dourados e Três 54 
Lagoas. Ficou deliberado também que a Secretária Executiva Vera irá consultar a Monica Durães se 55 
o recurso da Educação Profissional pode ser utilizado em Educação Permanente e deverá trazer a 56 
resposta na próxima reunião. O professor Sebastião da UFMS de Três Lagoas deu inicio na 57 
apresentação do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Enfermagem Obstetrícia. O público-58 
alvo são graduados em enfermagem da rede ambulatorial e hospitalar do SUS e serão ofertadas 20 59 
vagas. A modalidade do curso é presencial e terá a duração de 18 meses com a carga horária total de 60 
805 horas, sendo os encontros quinzenais. O valor será de R$ 313.588,96 (trezentos e treze mil e 61 
quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), o qual será financiado pelos recursos do 62 
Ministério da Saúde em sua totalidade pela proposta SISCONV 90351714008/2014 e está na fase 63 
de contratualização com a SES e UFMS de Três Lagoas, o projeto foi considerado aprovado. Ficou 64 
decidido que a Secretária Executiva Vera irá verificar o dia da próxima reunião da CIB e conversar 65 
com o professor Milton para ser marcada a reunião da CIES um dia antes da CIB, e o calendário de 66 
2015 das reuniões da CIES será elaborado conforme calendário da CIB; conforme feito o calendário 67 
de 2014. Como informe, para que sejam constadas em ata foi feita à leitura: do ofício nº 68 
07/2014/FCS/UFGD de 10/04/2014 enviado como resposta ao oficio nº 69 
3.743/2014/ESP/COES/SES/MS de 24 de março de 2014; o mesmo indica o nome das docentes 70 
para representar a Universidade Federal da Grande Dourados na CIES, como titular Crhistinne 71 
Cavalheiro Maymone Gonçalves e Angélica Margarete Magalhães para suplente; de duas 72 
publicações: ad referendum de 14 de julho de 2014 “Manifesta parecer favorável, ad referendum, ao 73 
Curso de Especialização Pós Técnica em Atenção Primária em Saúde, que será realizado pela 74 
Escola Técnica do SUS “Profª Ena de Araujo Galvão” na Macrorregião de Campo Grande, 75 
município de Aquidauana. O recurso, oriundos da Educação Permanente no valor de R$ 60.000,00 76 
(sessenta mil reais) foi remanejado da macro de Dourados, municípios de Dourados” e ad 77 
referendum de 18 de agosto de 2014 “Manifesta parecer favorável, ad referendum, a transformação 78 
do Curso Técnico em Hemoterapia em Curso de Atualização em Procedimentos Hemoterápicos, 79 
que será realizado pela Escola Técnica do SUS “Profª Ena de Araujo Galvão” na Macrorregião de 80 
Campo Grande, município de Campo Grande e descentralizado nas Macrorregiões de Corumbá 81 
(município de Corumbá), Dourados (município de Dourados) e Três Lagoas (município de Três 82 
Lagoas). O recurso, oriundo da Educação Permanente no valor de R$ 116.962,00 (Cento e dezesseis 83 
mil, novecentos e sessenta e dois reais) da Macrorregião de Campo Grande será dividido pelas 04 84 
(quatro) Macrorregiões”. Nada mais havendo para discussão a Secretária Executiva Vera agradeceu 85 
a presença de todos e a reunião foi encerrada às doze horas e cinco minutos, e eu Diana Steica de 86 
Almeida lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  87 


