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No dia vinte de junho de 2018, às nove horas, reuniram-se na Superintendência Geral de Gestão 1 

do Trabalho e Educação na Saúde - SGGTES, os membros da Comissão Permanente de 2 

Integração Ensino-Serviço (CIES), para a septuagésima sétima reunião ordinária. A reunião foi 3 

presidida pela Coordenadora Vera Lucia Kodjaoglanian e contou com a presença dos seguintes 4 

membros desta comissão: André Vinicius Batista de Assis Vice Coordenador representante da 5 

Superintendência Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – SGGTES; Eduarda 6 

Reynaldo membro titular representante da Coordenadoria de Telessaúde - CETEL; Cássia 7 

Barbosa Reis membro titular representante da UEMS; Josiane França Peralta Dan membro 8 

titular representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; 9 

Ewângela Aparecida Pereira membro suplente representante da Escola Técnica do SUS “Profª 10 

Ena de Araújo Galvão” – ETSUS; Rodrigo Ré Poppi membro suplente representante da 11 

HUMAP/UFMS; Anísio Guilherme da Fonseca membro titular e Carmen Esmelinda Irigojen 12 

Olmedo Galiani membro suplente representantes do Conselho Estadual de Saúde – CES; 13 

Luciane Aparecida P. de Lima membro titular e Kassandhra Pereira Zolin membro suplente 14 

representantes da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande – CIR; 15 

Leonardo Guirao Junior membro titular e Edgar Oshiro membro suplente representantes da 16 

Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” – ESP; Patrícia Marques Magalhães 17 

membro titular e Adeliza Maria Santos Abrami membro suplente representantes do COSEMS; 18 

Izequiel Silvério Pena membro suplente representante do Hospital Regional de Mato Grosso do 19 

Sul – HRMS; Patrícia Moita G. Kawakame membro titular representante da Universidade 20 

Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS; Claudia Gonçalves de Lima membro titular 21 

representante da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD; Débora Dupas G. do 22 

Nascimento membro suplente representante da Fiocruz Mato Grosso do Sul; Renata Moraes 23 

membro titular representante da SUPED-SED; Márcia Andrea Lial Sertão membro titular 24 

representante da GEP-UFGD; Lilian Maria de Godoy Paré membro suplente representante do 25 

Conselho Estadual de Educação-CEE; Sueli Oliveira da Silva membro titular representante da 26 

Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN e Maristela Amaral de Matos Rios secretária 27 

executiva da CIES, além dos participantes, Dorival Ferracini e Elenir Correa representando o 28 

NRS/Três Lagoas, Gislaine F. Maggioni da Escola Técnica do SUS “Profª Ena de Araújo 29 

Galvão” – ETSUS e Isabella Beatriz Gonçalves Lemes da UEMS. A Coordenadora Vera deu 30 

início à reunião cumprimentou a todos e informou que havia assumido a Superintendência Geral 31 

de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – SGGTES e que Gyselle Saddi Tannous assumiu 32 

a Secretaria Adjunta de Saúde do Estado. Seguiu a pauta, perguntou se havia alguma alteração na 33 

ata da 76ª reunião ordinária, Maristela informou que havia sido solicitado por e-mail e realizada 34 

apenas uma correção de nome, Kassandhra informou que Luciane estava chegando e gostaria 35 

de fazer uma inclusão na ata. Vera mencionou que Leonardo estava solicitando alteração de 36 

pauta por ter outra apresentação no grupo condutor de redes, todos concordam, passou para 37 

Leonardo a Apresentação do Curso de Atualização em Práticas Pedagógicas: Educação em 38 

Saúde na Perspectiva de Rede de Atenção; Leonardo cumprimentou a todos, se apresentou como 39 

Diretor da Escola de Saúde Pública “Dr Jorge David Nasser” – ESP e realizou o convite a todos 40 

para a inauguração da reforma da ESP prevista para dia quatro de julho do presente ano às 41 

dezenove horas nas dependências da citada escola, o convite será enviado por e-mail a todos, 42 

Leonardo realizou a apresentação do Curso de Atualização em Práticas Pedagógicas: Educação 43 

em Saúde na Perspectiva de Rede de Atenção com slides para conhecimento dos presentes, após 44 

a apresentação agradeceu a todos. Vera passou a palavra para Luciane a qual informou que 45 

gostaria de fazer uma inclusão da própria fala na ata da 76ª reunião ordinária, faria o texto e 46 

enviaria posteriormente. Anísio reforçou que as inclusões e/ou alterações de fala em ata sejam 47 

enviadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas da reunião seguinte para a secretária 48 

executiva. Vera passou para Edgar a atualização das ações referente ao Projeto para Elaboração 49 
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do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – MS. Edgar apresentou com slides os 50 

andamentos da Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – MS, 51 

informou que a proposta já foi pactuada e aprovada na reunião do COSEMS, homologada na 52 

reunião da CIB e aguardando apenas a publicação em diário oficial do estado, tivemos a adesão 53 

de setenta e dois municípios com a indicação de dois facilitadores que farão a aplicação do 54 

instrumento para levantamento de ações de educação permanente em seus municípios, sete 55 

municípios não aderiram, Inocência, Itaquiraí, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, 56 

Tacuru e Taquarucu. Explanou as próximas etapas do plano com slides para apreciação de todos 57 

e levantou alguns entraves burocráticos referentes ao credenciamento, Vera e Eduarda fizeram 58 

contribuições sobre o assunto, dizendo que está sendo viabilizado e será realizada uma reunião 59 

para solucionar estes entraves. Vera passou para os informes com Débora Dupas que 60 

cumprimentou a todos e informou que está sendo divulgado o Edital de seleção para o mestrado 61 

profissional em saúde da família para médicos – Profsaúde - no site Fiocruz de Mato Grosso do 62 

Sul; Vera passou para Gislaine que cumprimentou a todos e se apresentou como responsável 63 

pela secretaria escolar da ETSUS, informou que a ETSUS junto ao itinerário do saber está 64 

ofertando o Curso Atualização em saúde Mental, Álcool e outras Drogas (CASMAD) e explanou 65 

o projeto com slides. Houve alguns questionamentos e contribuições por parte dos membros 66 

sobre o tema do curso e ficou acordado que seria enviado por e-mail as informações do curso e o 67 

link para inscrição. Vera mencionou que precisamos aproveitar melhor o espaço da CIES, 68 

solicitou aos membros que enviem com antecedência suas pautas e agendas para visualizarmos a 69 

possibilidade de trabalharmos juntos, com discussões para potencializarmos, qualificarmos e 70 

integramos mais as agendas neste espaço. Patrícia Kawakame informou que gostaria de fazer 71 

parte do Grupo de Trabalho-GT para Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em 72 

Saúde – MS, Cássia mencionou que poderia participar por ser um grupo aberto. Edgar comentou 73 

ainda que este GT tem prazo de término na terceira etapa. Patrícia Kawakame lembrou a 74 

importância dos projetos de cursos passarem previamente para discussão nesta CIES. Vera 75 

solicitou informações da Renata que mencionou que no começo dos cursos do Mediotec não 76 

passavam por esta CIES, mas irá apresentar na próxima pauta um projeto que está sendo 77 

pactuado. Luciane observou que após a apresentação e discussão dos projetos da SED nesta 78 

CIES foram realizadas as adequações necessárias. Lilian explicou que todo curso técnico 79 

necessariamente precisa passar por autorização de funcionamento no Conselho Estadual de 80 

Educação-CEE, com cinquenta por cento de oferecimento deste curso, ele passa pelo seu 81 

reconhecimento e os cursos da Secretaria de Estado de Educação - SED o Conselho Estadual de 82 

Educação conferiu competência a SED para autorizar seus próprios cursos, já os cursos 83 

oferecidos pelas escolas particulares têm seus projetos aprovados pelo CEE  e são encaminhados 84 

ao órgão fiscalizador da profissão, no caso do Curso de Enfermagem ao COREN para fazer a 85 

análise dos projetos. Vera mencionou que as escolas técnicas do SUS foram criadas para ofertar 86 

estes cursos técnicos, a ETSUS tem 32 anos de trabalho neste foco formando técnicos na área da 87 

saúde, tem todo este norral, questionou que medidas a SED tem tomado junto a ETSUS para 88 

compartilha destas experiências e conhecimentos e disponibilizou a ETSUS para um trabalho 89 

mais integrado. Josiane reforçou a importância do trabalho integrado, pois temos a vivência do 90 

trabalho no SUS. Vera passou para Luciane fazer os seus informes. Luciane apresentou com 91 

slides o projeto Rede de apoio aos Apoiadores Instrucionais de Mato Grosso do Sul do ministério 92 

da saúde, o projeto visa fortalecer o trabalho em equipe atrás da educação permanente e convidou 93 

a todos da CIES para participar da comunidade de práticas, para compartilhar a agenda, fazer um 94 

painel de integração dos projetos em andamento e instituir o colegiado de apoiadores 95 

institucionais. Luciane solicitou a Fiocruz possibilidade de trazer para Mato Grosso do Sul, pois 96 

já existe em alguns estados, o curso Educação Popular em Saúde para formação de facilitadores. 97 

Propôs a criação de um Grupo de Trabalho-GT de Residências em Saúde, informou às 98 
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residências já existentes em Campo Grande e as residências que estão em construção e comentou 99 

que precisamos trabalhar juntos, pensando como ser uma questão tripartite. Divulgou o 100 

INOVASUS gestão do trabalho 2018, apresentou o edital pelo site 101 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/30/EDITAL-INOVASUS-2018.pdf e 102 

lembrou que tem as premiações com recursos financeiros para potencializar os projetos que já 103 

estão em andamento. Vera mencionou que Luciane havia finalizado seus informes e abre para 104 

contribuições dos membros. Anísio questionou se na educação popular em saúde estão inseridos 105 

os cidadãos. Débora comentou que este curso de aperfeiçoamento em educação popular em 106 

saúde é oferecido pela Politécnica “Joaquim Venâncio” do Rio de Janeiro, a última oferta foi em 107 

2015 e a informação que tem é que não está sendo mais oferecido, mas que entrará em contato 108 

para verificar a possibilidade de ampliação e oferta no nosso estado, trazendo a resposta na 109 

próxima reunião. Vera informou que em relação às propostas da Luciane seria importante 110 

participarmos dos GTs. Cássia sugeriu que as reuniões dos GTs fossem no mesmo dia ou no dia 111 

seguinte a reunião da CIES para facilitar para os membros de  outros municípios. Patrícia 112 

Marques sugeriu que cada membro levasse as suas instituições o interesse ou não, de participar 113 

dos GTs e desse a resposta durante a semana. Vera propôs que cada membro envie por e-mail o 114 

interesse ou não de participar do GT de Residências em Saúde e do GT de Apoio Institucional até 115 

o dia vinte e sete de junho. Vera passou a palavra para Cássia que divulgou o livro que será 116 

lançado dia vinte e nove de junho, será lançado também o ebook, este livro é resultado de um 117 

trabalho feito com os alunos do mestrado que fizerem uma análise de materiais educativos já 118 

divulgados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias, trabalha com questões de comunicação 119 

visual, comunicação em saúde, tem vários artigos, materiais e campanhas. Vera mencionou sobre 120 

a próxima reunião do mês de julho se haveria necessidade de alterar a data prevista decido a 121 

férias dos membros ou poderíamos manter a data, após algumas discussões a maioria preferiu 122 

alterar a data, com a aprovação de todos ficou acordado a antecipação da reunião para o dia 123 

dezoito de julho. Vera comentou que ficou acordado com todos, que os membros enviem com 124 

antecedência de uma semana da data da reunião, as pautas, apresentações e informes para a 125 

secretária executiva. Finalizou a reunião às onze horas e treze minutos e eu Maristela Amaral 126 

de Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  127 


