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No dia vinte e um de fevereiro de 2018, às oito horas e trinta e cinco 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 terceira reunião 3 

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

presença dos seguintes membros desta comissão: Kassandhra Pereira Zolin membro suplente 5 

representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande - CIR; Silvia 6 

Helena Mendonça de Moraes membro titular representante da Fiocruz Mato Grosso do Sul; 7 

Edgar Oshiro membro suplente representante da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” 8 

– ESP; Fabrícia Tatiane da Silva Zuque membro suplente representante da Comissão 9 

Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Karine Ferreira da Costa membro 10 

suplente representante da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB; Patrícia Moita G. 11 

Kawakame membro titular representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; 12 

Cristiane Delboni membro suplente representante da SUPED - SED e Maristela Amaral de 13 

Matos Rios secretária executiva da CIES, além dos participantes, Alessandra Vianna 14 

representante do Jurídico/SES; Euder Nunes representante da Coordenadoria de Telessaude 15 

CETEL; Ana Paula Goldfinger representante da Escola de Saúde Pública “Drº Jorge David 16 

Nasser” – ESP; Bianca Corrêa Costa representante da Escola Técnica do SUS “Profª Ena de 17 

Araújo Galvão” – ETSUS e André Vinicius Batista de Assis representante da Superintendência 18 

Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - SGGTES. Gysélle deu início à reunião 19 

cumprimentou a todos e passou a leitura da ata 72ª reunião ordinária por Edgar, após a leitura todos 20 

concordaram com sua aprovação. Gysélle mencionou os assuntos da pauta que iniciaríamos com 21 

apresentação do Regimento Interno atualizado e após a apresentação do instrumento referente ao 22 

PAREPS. Convidou Alessandra para a apresentação do Regimento Interno atualizado e sugeriu 23 

que fizesse a leitura e no término os membros fariam as sugestões e observações. Alessandra 24 

comentou que após reunião com alguns membros da CIES, foi redesenhado o Regimento Interno e 25 

fez a leitura deste. Gysélle abriu para sugestões. Silvia comentou da necessidade de um tempo para 26 

analisar melhor e posteriormente fazer as sugestões. Gysélle reforça a importância de sugestões 27 

neste momento, mas que o Regimento Interno seria encaminhado com antecedência na próxima 28 

reunião, para que todos os membros da CIES pudessem tomar ciência das propostas de alteração. 29 

Os membros levantaram alguns questionamentos: quanto à quantidade de faltas nas reuniões; 30 

quantidade de membros nos grupos de trabalho e ser de caráter transitório; a necessidade de quórum 31 

cinquenta por cento mais um nas votações; tempo de tolerância para início das reuniões serem de 32 

quinze minutos; quem teria o direito de voto; reuniões utilizando meios virtuais; projetos para 33 

votação serem enviados com antecedência de cinco dias úteis e o acesso de novos membros ser 34 

mediante decisão da plenária e se favorável posterior publicação individual, ficando acordado que 35 

estas alterações serão realizadas pela Alessandra, enviada para os membros e a discussão para 36 

aprovação do Regimento Interno da CIES será na próxima reunião. Gysélle passa a palavra para 37 

Edgar que cumprimentou a todos, informou que foram feitas as alterações no instrumento de 38 

acordo com as sugestões desta Comissão, citou os presentes na reunião do Grupo de Trabalho – GT 39 

do dia dezesseis de fevereiro, Silvia e Débora (FIOCRUZ), Deisy e Ewângela (ETSUS), Edgar e 40 

Leonardo (ESP), Cássia (UEMS), Luciane (CIR de Campo Grande), Fabrícia (CIR de Três 41 
Lagoas) e as convidadas Karine (Atenção Básica/SES) e Vanessa (COGEPLAN/SES) e 42 

apresentou o instrumento elaborado por este GT. Silvia apresentou a operacionalização das oficinas 43 

para elaboração dos PAREPS realizado pelo GT. Houve alguns questionamentos e sugestões quanto 44 

à execução e consolidação dos trabalhos nas oficinas, Silvia comentou que é apenas a ideia e que o 45 

passo – a passo será discutido entre os participantes do GT. Gysélle parabenizou, pois o 46 

instrumento melhorou bastante e sugeriu que GT permanecesse até a elaboração de todas as etapas. 47 

Gysélle sugeriu como pauta da próxima reunião, que será no dia vinte e um de março de 2018 as 48 

nove horas, regimento interno e PROFAGS, todos concordaram. A reunião encerrou às dez horas e 49 

quarenta minutos e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada na 50 

próxima reunião.  51 


