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No dia dezessete de abril de 2019 às nove horas, reuniram-se na Superintendência de Gestão 1 

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

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

presidida pelo Coordenador André Vinicius Batista de Assis e contou com a presença dos 4 

seguintes membros desta comissão: Josiane França Peralta Dan e Marlon Vinícius Rocha 5 

Santos membros titular e suplente representantes da Comissão Intergestores Regional da 6 

Macrorregião de Dourados – CIR; Patrícia Marques Magalhães membro titular 7 

representante do COSEMS; Cristiane Regina Pagani membro titular representante da 8 

Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Três Lagoas – CIR; Izequiel Silvério 9 

Pena membro suplente representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS; 10 

Márcia Andrea Lial Sertão membro titular representante da GEP-UFGD; Joseley Adimar 11 

Ortiz membro suplente representante do Conselho Estadual de Educação/CEE; Karina 12 

Angélica Alvarenga Ribeiro membro titular representante da UNIGRAN e Maristela 13 

Amaral de Matos Rios secretária executiva da CIES, além das participantes, Márcia Naomi 14 

Santos Higashijima e Maria de Lourdes Oshiro da ESP e Dilene E. Vandramini Duran 15 

da CIR de Corumbá. André Vinicius cumprimentou a todos, comentou que apesar de já ter 16 

ocorrido algumas mudanças na Superintendência tem permanecido e quando necessário 17 

coordena esta CIES pela ESP e hoje irá coordenar, pois a Ana Paula que estava como 18 

Superintendente da SGTES retornou para SESAU, mencionou já conhecer a quase todos e 19 

passou para Karina Angélica da UNIGRAN que se apresentou, por ser a sua primeira 20 

participação na reunião desta CIES. André informou que a pauta está curta, mas ainda assim 21 

é importante não desmarcarmos as reuniões para termos um norte e não enfraquecermos, 22 

agradeceu a todos pela presença, mencionou que tivemos problemas técnicos com o áudio da 23 

última reunião e a ata foi elaborada apenas com as anotações da Maristela, mas isto já havia 24 

sido informado por e-mail aos membros e feita as inclusões solicitadas, perguntou se teria 25 

mais alguma alteração, não havendo, a ata da 85ª reunião foi aprovada, mencionou que os 26 

membros Deisy Adania Zanoni – ETSUS, Sueli Oliveira da Silva – ABEN, Edgar Oshiro – ESP, 27 

Kassandhra Pereira Zolin e Luciane Aparecida Lima – CIR Campo Grande, Anísio Guilherme 28 

da Fonseca – CES, Debora Nascimento e Silvia Moraes – FIOCRUZ, Kathiussy Sarmento e 29 

Kamila Cruz – UNIDERP justificaram a ausência, passou para pauta referente à confirmação 30 

de membros e agenda do Grupo de Trabalho-GT para elaboração dos planos Regionais de 31 

Saúde, após a publicação, validação e homologação pela Comissão Intergestores Bipartite – 32 

CIB do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde – PEEPS, entendeu-se que 33 

faltaram algumas coisas regionais no plano, por isto a decisão de compor este GT, que 34 

anteriormente era denominado Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde 35 

PAREPS, onde faziam os planos regionais e depois consolidavam no plano estadual, como a 36 

política do Ministério da Saúde mudou o financiamento fizemos direto o plano estadual, pois 37 

estávamos sem o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde desde o ano de 2012. O 38 

Estado estava sem um PEEPS e não conseguíamos avançar nos PAREPS por dificuldades na 39 

conclusão devido à rotina, com o PEEPS concluído houve uma dificuldade de enxergar as 40 

regiões no plano estadual. Temos alguns entraves para este GT, no Regimento Interno da 41 

CIES prevê até cinco membros para composição de GT, ficou decidido pela plenária na 42 

última reunião que neste caso pela complexidade do trabalho a ser desenvolvido, poderá ser 43 

aceito um número maior de membro, o motivo de serem apenas cinco membros em 44 

Regimento é devido às diárias, sendo assim será mantido na questão financeira o previsto no 45 

Regimento Interno da CIES, no caso deste GT as diárias caso necessárias serão para os 46 

membros de outras cidades como: Cássia, Dilene, Anísio, Patrícia e Fabrícia, confirmar 47 

http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/educacao-na-saude/educacao-permanente/planos-regionais/8887-pareps-regiao-de-saude-do-planalto-norte/file
http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/educacao-na-saude/educacao-permanente/planos-regionais/8887-pareps-regiao-de-saude-do-planalto-norte/file


 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES 

ATA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

 

2 

com ela a permanência neste GT, como a Josiane já tem outras agenda não participará deste 48 

GT. André mencionou que GT ficou composto por: Anísio, Cássia, Deisy, Dilene, Edgar, 49 

Luciane, Sueli, Patrícia Marques e Fabrícia e um membro da UFMS a confirmar, estes 50 

membros irão formatar, encaixar suas agendas e passar para Maristela os dias das reuniões 51 

deste GT, a ESP e a Márcia estarão à disposição como apoiadoras, o GT irá discutir e as 52 

decisões finais serão com a plenária aqui na reunião da CIES. Patrícia Marques informou 53 

que o artigo sobre a construção do PEEPS será publicado em julho na revista Saúde em 54 

Debate. André passou a palavra para Márcia que cumprimentou a todos e informou que 55 

teremos a primeira pós- graduação onde a ESP será a certificadora, curso este que terá uma 56 

cargas horária de 390h, com um viés interprofissional, com um conceito trazido pela 57 

RedEscola este projeto já formou mais de 610 sanitaristas no Brasil todo. E agora cada 58 

Estado fará o seu curso e nós teremos 40 vagas, o edital será publicado no final deste mês de 59 

abril, será utilizada a metodologia problematizadora e 100% de metodologias ativas, o 60 

financiamento será todo via RedEscola pela Fiotec. Após algumas contribuições e 61 

questionamentos por parte dos membros, Márcia finalizou mencionando que durante todo o 62 

curso terá um processo de avaliação tanto dos discentes como dos docentes, para que 63 

aconteça um acompanhamento e não recorra a uma metodologia que não seja 64 

problematizadora, será um curso diferença do de acostume, nos eixos, no conteúdo 65 

programático, pois passamos seis meses reformulando este curso, acreditamos que vai dar 66 

muito certo este novo modelo, voltado para atender as necessidades, as demandas, resolvendo 67 

os problemas do serviço e que não fique mais somente no âmbito da gestão, mas o próprio 68 

discente seja o gestor onde ele estiver. André esclareceu que todos os tutores estarão 69 

mensalmente com o suporte da reflexão sobre a prática e este curso será pactuado na 70 

Comissão Intergestores Bipartite/CIB que ocorrerá em Ponta Porã. Josiane informou que 71 

Dourados encaminhou para o Observatório Caminhos do Cuidado sobre o processo do Plano 72 

Municipal de Educação Permanente de Dourados está em avaliação, até o começo do 73 

próximo ano sai o resultado. André informou que no site https://www.conass.org.br/planos-74 

estaduais-de-saude/ tem os PEEPS de todos os Estados, informou também que o CONASS 75 

abriu uma seleção para fortalecimento das Escolas de Saúde Pública, tem uma proposta de 76 

junção das escolas, grande parte das escolas já são assim, o edital está no grupo da CIES. 77 

Patrícia Marques informou do Congresso do COSEMS nos dia 25, 26 e 27 de abril, serão 78 

realizadas várias oficinas. André mencionou da importância das faculdades particulares 79 

estarem presentes na CIES para entender a complexidade do serviço, dividirmos um pouco e 80 

irmos aprendendo com a vivência os processos de trabalho. André finalizou a reunião às 81 

nove horas e quarenta minutos. Seguindo o calendário previsto a próxima reunião será dia 82 

quinze de maio e eu Maristela Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será 83 

aprovada na próxima reunião. 84 


