
 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES 

ATA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

1 

No dia doze de dezembro de 2018, às nove horas e cinco minutos, reuniram-se na 1 

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

Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a octogésima terceira 3 

reunião ordinária. A reunião foi presidida pela Coordenadora Vera Lucia Kodjaoglanian e 4 

contou com a presença dos seguintes membros desta comissão: André Vinicius Batista de 5 

Assis Vice Coordenador representante da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação 6 

na Saúde - SGTES; Marlon Vinicius Rocha Santos membro suplente representante Comissão 7 

Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; Ewangela Aparecida Pereira 8 

membro suplente representante da Escola Técnica do SUS “Profª Ena de Araújo Galvão” – 9 

ETSUS; Luciane Aparecida P. de Lima membro titular representante da Comissão 10 

Intergestores Regional da Macrorregião de Campo Grande – CIR; Leonardo Guirao Junior 11 

membro titular e Edgar Oshiro membro suplente representantes da Escola de Saúde Pública 12 

“Dr. Jorge David Nasser” – ESP; Andréia de Moraes Alves membro titular representante do 13 

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS; Silvia Helena M. de Morares membro 14 

titular representante da FIOCRUZ; A Coordenadora Vera Lucia Kodjaoglanian deu início à 15 

reunião, cumprimentou a todos, mencionou que os membros que até o inicio desta reunião 16 

justificaram a ausência: Carmen Esmelinda Irigojen Olmedo Galiani do CES; Josiane 17 

França Peralta Dan da CIR de Dourados; Cássia Barbosa Reis da UEMS; Ana Paula Dossi 18 

de Guimarães e Queiroz da UFGD e Sueli Oliveira da Silva da ABEN. André lembrou que 19 

conforme art. 12 do regimento interno da CIES inicia a reunião em segunda convocação após 20 

15 minutos do horário estabelecido, com qualquer número de presentes. Vera citou a pauta 21 

iniciando com a aprovação da ata da 82º reunião, se teria alguma alteração, não havendo, a ata 22 

foi aprovada, mencionou o segundo item da pauta a aprovação do calendário das datas de 23 

reuniões da CIES do próximo ano, após algumas sugestões e comentários, todos os presentes 24 

aprovaram o calendário concordando em não ter a reunião de janeiro, mantendo as datas 25 

sugeridas a partir do mês de fevereiro. Vera passou para Edgar fazer o compartilhamento do 26 

Seminário do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – MS. Edgar cumprimentou 27 

a todos, informou que tivemos no Seminário 250 pessoas presentes de 42 municípios, tivemos 28 

uma boa representatividade e compartilhamos o produto construído ao longo deste ano e 29 

tivemos uma fala muito importante da Professora Debora Bertussi que trouxe a experiência 30 

dela com Educação Permanente. Precisamos entregar o plano dia 29 de janeiro para o 31 

Ministério da Saúde, mas temos ainda um passo para finalizar, já temos os objetivos a serem 32 

alcançados, as sugestões dos municípios, precisamos alinhar para isto solicitou a colaboração 33 

da Vanessa que tem experiência com planejamento, como serão as metas, as ações para 34 

finalizar o plano, está marcado para o dia 18. Após várias contribuições por parte dos membros 35 

sobre os procedimentos para a finalização do plano, Vera solicitou que Edgar e Leonardo 36 

fizessem os ajustes do plano até a sexta dia 14/12 e na terça dia 18/12 junto com Vanessa e 37 

Karine a elaboração do texto e até o dia 20/12 realizar o fechamento do plano. Vera seguiu 38 

com pautas compartilhando sobre o III Encontro Estadual da Atenção Básica – Fortalecendo o 39 

Cuidado na Atenção Básica: 20 anos da Estratégia Saúde da Família – MS, tivemos 831 e em 40 

média 530 pessoas  presente, tivemos os painéis, as apresentações de 252 trabalhos de várias 41 

instituições, de estudantes, de professores, tivemos 58 munícipios presente, em cada roda de 42 

conversa 10 trabalhos, tivemos 252 experiências, tivemos conhecimento do trabalho belíssimo 43 

que os municípios e a Capital do Estado de Mato Grosso Sul fazem e sugeriu que o Estado faça 44 

um evento deste uma vez por ano, foi sem custos os municípios que tiveram interesse 45 

propiciaram a vinda dos técnicos para o evento, foi muito interessante. Também foram 46 

lançados dois números da Revista de Saúde Pública on-line, um número regular da revista e 47 
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outro especial com artigos lindíssimos que contam a história de 30 anos da ESP, além do 48 

suplemento constando todos os 252 trabalhos que foram apresentados, também serão 49 

publicadas no site todas as apresentações, as fotos, as gravações, a avaliação do evento foi 50 

bastante positiva. Vera passou a palavra para Luciane que informou que a Secretaria 51 

Municipal de Saúde Pública-SESAU está concorrendo ao prêmio INOVASUS e foi 52 

classificada com tema Cogestão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, mas 53 

independente de ganhar ou não o trabalho está sendo feito e caso fiquem entre os 10 finalistas, 54 

tem um prazo de 20 dias para fazer o plano, passar na CIES e CIB e dia 28 sairá o resultado 55 

final. Mencionou também que a SESAU junto com suas parcerias, estão com dois projetos de 56 

Residência Multiprofissional em andamento. Vera convidou a todos para a inauguração oficial 57 

da reforma do prédio da ESP no dia 17 de dezembro as 08:30 e também a comemoração dos 30 58 

anos da ESP, informou que esta reunião será a sua última participação na CIES e agradeceu a 59 

todos pela convivências, pois não estará a frente da CIES próximo ano e mencionou que deseja 60 

o fortalecimento ainda maior da CIES por ser um espaço muito importante. Leonardo 61 

informou que também é sua última reunião da CIES, pois está voltando para São Paulo com 62 

novos projetos e bastante trabalho. Silvia lembrou que a CIES avançou bastante este ano, com 63 

a aprovação do regimento, com uma participação significativa dos membros, foi um ano muito 64 

bom para CIES. Vera mencionou que apesar das dificuldades por ser um ano eleitoral com 65 

muitas restrições, mas tivemos muitos avanços, desejou um feliz e abençoado Natal a todos e a 66 

seus familiares, finalizou a reunião às dez horas e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei 67 

a presente ata que será aprovada na próxima reunião.  68 


