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No dia trinta e um de janeiro de 2018, às oito horas e quarenta minutos, reuniram-se na 1 

Superintendência Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - SGGTES, os membros da 2 

Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a septuagésima segunda reunião 3 

ordinária. A reunião foi presidida pela Coordenadora Gysélle Saddi Tannous e contou com a 4 

presença dos seguintes membros desta comissão: Ewângela Aparecida Pereira membro suplente 5 

representante da Escola Técnica do SUS “Profª Ena de Araújo Galvão” – ETSUS; Adeliza Maria 6 

Santos Abrami membro suplente representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de 7 

Mato Grosso do Sul – COSEMS; Cássia Barbosa Reis membro titular representante da 8 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS; Luciane Aparecida Pereira de Lima 9 

membro titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo 10 

Grande - CIR; Silvia Helena Mendonça de Moraes membro titular representante da Fiocruz Mato 11 

Grosso do Sul; Márcia Andrea Lial Sertão membro titular representante da Gerencia de Ensino e 12 

Pesquisa GEP-UFGD; Deisy Adania Zanoni membro titular representante da Coordenadoria de 13 

Telessaude CETEL; Simone de Fátima Crispim membro suplente representante do Hospital 14 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/UFMS; Leonardo Guirao Junior membro 15 

titular e Edgar Oshiro membro suplente representantes da Escola de Saúde Pública “Drº Jorge 16 

David Nasser” ESP e Maristela Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além dos 17 

participantes Maria de Lourdes Oshiro representando a Escola de Saúde Pública “Drº Jorge David 18 

Nasser” – ESP; Cleber Colleone e Rosemarie Fernandes representando Comissão Intergestores 19 

Regional da Macrorregião de Corumbá – CIR; Cleonice Albres representando o Conselho Estadual 20 

de Saúde CES/MS; Ana Paula Bittencourt e Rodrigo Pereira da Silva representando Porto 21 

Murtinho/MS e Viviane Teixeira dos Santos representando do Hospital Regional de Mato Grosso 22 

do Sul HRMS. Gysélle deu início à reunião cumprimentou a todos e passou a leitura da ata 71ª 23 

reunião ordinária para Ewângela, após a leitura todos concordaram com sua aprovação. Ewângela 24 

explicou resumidamente as ações do Grupo de Trabalho (GT) sobre construção do instrumento para 25 

as oficinas do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde/PAREPS. Edgar 26 

explanou o trabalho realizado pelo GT na elaboração do instrumento referente ao PAREPS com 27 

slides. Durante a explanação houve várias contribuições e comentários por parte dos membros, onde 28 

ficou acordada alterações em algumas questões do instrumento. Surgiram ainda algumas dúvidas 29 

referentes à aplicação deste instrumento. Gysélle deixou como sugestão para o GT seguir na 30 

elaboração do instrumento de forma objetiva e clara para facilitar a obtenção das respostas. Silvia 31 

comentou que seria importante um questionário mais analítico com questões de cunho qualitativo e 32 

que os municípios tivessem um tempo para reunir gestores e servidores neste processo e lembrou a 33 

necessidade de aproximação dos municípios para a elaboração do instrumento referente ao 34 

PAREPS. Adeliza mencionou a importância de realizar oficinas, pois ajudariam muito os 35 

municípios neste processo de resposta ao instrumento. Edgar explicou que a elaboração será 36 

realizada por etapas, estamos na fase inicial e que a ideia é condensar nas onze microrregiões e 37 

posteriormente nas quatro macrorregiões de saúde. Assim teríamos um plano regionalizado com a 38 

cooperação dos municípios resultando no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. 39 

Gysélle sugeriu fazer as oficinas com participação direta dos munícipios, utilizando uma 40 

metodologia que levante os problemas e já consiga uma percepção global dos municípios.  41 

Leonardo sugeriu utilizar as ferramentas do Telessaude para a aproximação dos municípios, todos 42 

concordaram com esta sugestão, pois minimiza os gastos com diárias e transporte. Edgar finalizou 43 

a apresentação e reforçou que o GT irá se reunir para elaborar a metodologia da oficina a ser 44 

realizada nos municípios, para obter as informações necessárias para a efetivação do instrumento do 45 

PAREPS e perguntou se mais alguém gostaria de fazer parte do GT. Cleber, Leonardo, Rosemarie 46 

e Adeliza manifestaram o interesse. Ewângela comunicou que está sendo realizada a regularização 47 

dos membros para posterior publicação em diário oficial. Gysélle, após consenso de todos, 48 

informou que a próxima reunião do GT será no dia dezesseis de fevereiro das oito horas às 49 

dezessete horas e a reunião ordinária no dia vinte e um de fevereiro de 2018 às oito horas e trinta 50 

minutos. A reunião encerrou às dez horas e vinte e oito minutos e eu Maristela Amaral de Matos 51 

Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  52 


