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No dia quinze de maio de 2019 às nove horas e nove minutos, reuniram-se na Diretoria Geral 1 

de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - DGGTES, os membros da Comissão 2 

Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a octogésima sétima reunião 3 

ordinária. A reunião foi presidida pelo Coordenador André Vinicius Batista de Assis e 4 

contou com a presença dos seguintes membros desta comissão: Cássia Barbosa Reis 5 

membros titular representante da UEMS; Marlon Vinícius Rocha Santos membros suplente 6 

representante da Comissão Intergestores Regional da Macrorregião de Dourados – CIR; 7 

Luciane Aparecida Lima membros titular representante da CIR Campo Grande; Andréia de 8 

Moraes Alves membro titular representante do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – 9 

HRMS; Márcia Andrea Lial Sertão membro titular representante da GEP-UFGD; Joseley 10 

Adimar Ortiz membro suplente representante do Conselho Estadual de Educação/CEE; 11 

Sueli Oliveira da Silva membro suplente representante da ABEN e Maristela Amaral de 12 

Matos Rios secretária executiva da CIES, além das participantes, Márcia Naomi Santos 13 

Higashijima da Escola de Saúde Pública/ESP, Dilene E. Vandramini Duran da CIR de 14 

Corumbá e Gislaine Alexandra Lescano da CIR de Dourados. André Vinicius 15 

cumprimentou a todos, mencionou a pauta e deu início perguntando se teria mais alguma 16 

alteração na ata, não havendo, a ata da 86ª reunião foi aprovada, informou que os membros 17 

Deisy Adania Zanoni e Ewangela Pereira – ETSUS, Edgar Oshiro – ESP, Anísio 18 

Guilherme da Fonseca – CES, Debora Nascimento e Silvia Moraes – FIOCRUZ, Cátia 19 

Martins – UNIGRAN, Patrícia Marques – COSEMS, Cristiane Regina Pagani – CIR Três 20 

Lagoas, Kathiussy Sarmento e Kamila Cruz – UNIDERP, justificaram a ausência, solicitou 21 

a Maristela que informe às instituições, que estiveram ausentes nas últimas reuniões, à 22 

necessidade dos membros serem pessoas que possa estar presentes nas reuniões desta CIES. 23 

Informou que dos dias 04 a 06 de junho ocorrerá a Conferência Estadual de Saúde no Palácio 24 

Popular da Cultura.  Mencionou que o Grupo de Trabalho- GT para elaboração dos Planos 25 

Regionais de Saúde terá sua formatação realizada pelos seus membros e perguntou sobre a 26 

agenda do GT. Ficou acordado com os membros presentes que a primeira reunião do GT, 27 

para organizar o andamento deste, será no dia doze de junho no período vespertino. Passou 28 

para Gislaine que se apresentou sendo da secretaria de saúde de Dourados, informou que a 29 

Josiane irá sair da CIES, pois ela está participando do Projeto DGPSUS do Sírio-Libanês em 30 

São Paulo, é um projeto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS-31 

PROADI e a aula inaugural está ocorrendo no mesmo período desta reunião da CIES no HU. 32 

André passou para Márcia que informou sobre as inscrições da Pós-Graduação em Saúde 33 

Pública que será até o domingo próximo e a aula magna será no dia vinte e sete de junho com 34 

Marcelo Viana do Rio Grande do Norte, esta pós-graduação tem este viés interprofissional 35 

juntamente com metodologias ativas de ensino e aprendizado e o Marcelo é doutor em 36 

interprofissionalidade, coordenador da rede brasileira de interprofissionalidade em Saúde 37 

Pública, membro da rede Latino Americana de interprofissionalidade em Saúde Pública e 38 

professor na UFRN. André mencionou a importância de entender que conforme edital tem a 39 

regra que o candidato precisa estar exercendo atividades de nível superior, pois quem é 40 

concursado como nível médio a carreira não permite que este candidato avance mesmo que 41 

tenha a pós-graduação, assim a qualificação fica sem a devolutiva no serviço, devido a isto a 42 

regra está no edital e tem uma comissão organizadora que vai responder por este curso. 43 

André informou que está ocorrendo no mesmo dia desta reunião no CRO – Conselho 44 

Regional de Odontologia o Projeto PlanificaSUS com o apoio do Hospital Israelita Albert 45 

Einstein (HIAE), por intermédio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 46 

SUS (PROADI – SUS). O projeto PlanificaSUS: A organização da Atenção Ambulatorial 47 
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Especializada em rede com a Atenção Primária em Saúde, tem como objetivo geral a 48 

implantação da metodologia da Planificação da Atenção à Saúde no âmbito estadual, 49 

apoiando o corpo técnico-gerencial das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde na 50 

organização dos macroprocessos da APS (Atenção Primária à Saúde) e da AAE (Atenção 51 

Ambulatorial Especializada). Cássia e Dilene disseram que não foram avisadas previamente 52 

sobre este projeto PlanificaSUS. André mencionou que foi apenas a abertura, terá a reunião 53 

do grupo condutor e na próxima reunião desta CIES trará uma devolutiva com o 54 

detalhamento dos encaminhamentos. Cássia mencionou que tem profissionais sem o 55 

pagamento referente aos trabalhos executados durante a Elaboração do Plano Estadual de 56 

Educação Permanente em Saúde – PEEPS e perguntou qual o motivo. André explicou que 57 

houve entraves com o credenciamento informando também que o credenciamento atual está 58 

perto de vencer o prazo. Para a abertura de novo edital de credenciamento estão sendo 59 

revistos os procedimentos, pois têm novas legislações e explanou sobre o assunto com 60 

exemplos, teve alguns questionamentos e contribuições por parte dos membros sobre este 61 

assunto e André mencionou que estão sendo sanadas todas as questões para posterior 62 

abertura de edital de credenciamento. Andréia informou que será realizado o 4º Congresso 63 

do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS na última semana de setembro. Cássia 64 

informou que na mesma data estará no Congresso da ABRASCO de 26 a 30 de setembro. 65 

Luciane compartilhou sobre o prêmio InovaSUS 2019, que está aberta as inscrições até 28 de 66 

junho pelo site www.saude.gov.br/sgtes/inovasus, com cinco temas: Gestão Solidária; 67 

Educação e Segurança do Trabalho; Saúde Mental do Trabalhador da Saúde; Gestão 68 

Administrativa e Arquitetura Hospitalar. André finalizou a reunião às dez horas e vinte 69 

minutos. Seguindo o calendário previsto a próxima reunião será dia doze de junho e eu 70 

Maristela Amaral de Matos Rios lavrei a presente ata que será aprovada na próxima 71 

reunião. 72 

http://www.saude.gov.br/sgtes/inovasus

