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No dia 01 de outubro de 2009, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David 1 

Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a décima 2 

segunda reunião ordinária. A reunião iniciou com o professor Milton Miranda dando as boas-vindas 3 

aos participantes, descrevendo brevemente a proposta de Educação Permanente para o estado de Mato 4 

Grosso do Sul com o respectivo fluxo dos projetos referentes a tal proposta, informando que serão 5 

realizadas oficinas nas três macrorregionais do estado para a construção do Plano Estadual de 6 

Educação Permanente para 2010 e apresentando a pauta do dia. Iniciou-se a apresentação dos projetos 7 

previstos na pauta, com o Curso técnico em prótese dentária, feito pela Sra. Gavina Baldo, 8 

representante da instituição CEGRAN. Após apresentação, os membros da CIES entenderam que o 9 

referido projeto deverá ser reestruturado para posterior reapresentação, conforme as demandas 10 

estabelecidas pelos gestores da macrorregional de Campo Grande, tendo em vista que foi aprovado 11 

pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) em 24 de junho de 2008 e, passado o período de um ano 12 

sem início das atividades, necessita de nova aprovação pelo CEE. A seguir, a Sra. Florinda Pupp, 13 

técnica da SES, apresentou o projeto de Capacitação para multiplicadores em teste rápido para 14 

diagnóstico em HIV, sendo destinado a 14 turmas, a serem realizadas em cada município sede de 15 

microrregião de saúde do estado, num valor total de R$ 53.416,00 dos recursos da SES. O projeto foi 16 

considerado aprovado. Dando continuidade, o Sr. Cristiano Silva, representante da Fundação 17 

Educacional Fernandópolis (FEF) apresentou três projetos que são demanda da macrorregional de Três 18 

Lagoas, sendo eles: Treinamento introdutório em urgência e emergência para os profissionais de saúde 19 

com ênfase no transporte intra-hospitalar, no valor de R$ 116.100,00, com carga horária de 60 horas 20 

divididas em 5 módulos, oferecido para 9 turmas com 25 servidores em cada turma, totalizando 225 21 

vagas; Inspeção sanitária em consultório odontológico, no valor de R$ 7.900,00, com 12 vagas, sendo 22 

realizado com 1 turma em 40 horas de curso; Comunicação e expressão em educação e saúde, no valor 23 

de R$ 13.000,00, com duração de 40 horas, com 2 turmas de 25 vagas cada. Os três projetos foram 24 

considerados aprovados tecnicamente. Em seguida, a Sra. Ana Carina, representante do SENAC, 25 

apresentou três projetos da mesma demanda da macrorregional de Três Lagoas, sendo eles: Introdução 26 

em urgência e emergência com ênfase em transporte hospitalar, no valor de R$ 106.200,00, com 27 

duração de 60 horas, com 10 turmas com 30 vagas em cada turma; Curso de comunicação – ferramenta 28 

de integração profissional e social, no valor de R$ 56.925,00, com 11 turmas com 25 vagas em cada 29 

turma; Curso de inspeção em consultório odontológico, no valor de R$ 6.588,00, para ser realizado 30 

com 1 única turma, com 12 vagas. Os três projetos foram considerados aprovados tecnicamente, com a 31 

ressalva referente ao projeto Introdução em urgência e emergência com ênfase em transporte 32 

hospitalar, para o qual deverá ser verificada a necessidade técnica do conteúdo programático “Revisão 33 
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de microbiologia básica”, sendo possível sua eliminação, caso não seja compatível com o propósito da 34 

capacitação. O último projeto previsto para apresentação, que é do Curso de aperfeiçoamento de 35 

auxiliar de consultório odontológico, foi retirado da pauta, tendo em vista que sua execução será com 36 

recursos próprios da Secretaria de Saúde do Município de Três Lagoas e não com recursos da 37 

Educação Permanente, não necessitando, desta forma, de apresentação nesta CIES. A data da próxima 38 

reunião da CIES ficou agendada para o dia 03 de novembro de 2009, às 09:00 horas, na Escola de 39 

Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 40 

11:35 horas. 41 


