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No dia 08 de dezembro 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 

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

participantes, apresentando o conteúdo da Portaria 2.953, de 25 de novembro de 2009, a qual define o 4 

teto financeiro para a Educação Permanente em Saúde para os Estados executarem projetos a partir do 5 

ano de 2010 e define diretrizes para estas ações. O prof. Milton apresentou a pauta do dia e justificou a 6 

necessidade de ausentar-se da reunião devido a uma viagem de trabalho marcada para às 10:00 horas, 7 

deixando a coordenação desta reunião com seu suplente, o Sr. Joel Ferreira. A seguir, a Sra. Adélia 8 

Correia apresentou o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde/2010, descrevendo os 9 

aspectos que direcionaram a elaboração deste documento. Ao final da apresentação os membros da 10 

CIES elogiaram o trabalho do grupo de técnicos que colaborou com a elaboração do material e 11 

consideraram o Plano aprovado, por estar condizente com a Política de Educação Permanente e com as 12 

necessidades do estado. Dando continuidade, o Sr. Joel Ferreira apresentou a minuta do Regimento 13 

Interno da Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES)/2010. Após a apresentação, os membros da 14 

CIES propuseram alterações no texto e na organização dos capítulos, as quais foram discutidas e, por 15 

terem obtido consenso, serão organizadas para apresentação na CIB Estadual e na próxima reunião da 16 

CIES. Além disso, ficou acertada a criação de um grupo de trabalho, formado por membros da CIES, 17 

para elaborar o fluxograma para operacionalização dos projetos de Educação Permanente em Mato 18 

Grosso do Sul. Este grupo se reunirá em janeiro de 2010 e apresentará o produto deste trabalho na 19 

primeira reunião da CIES em 2010. Na continuidade da reunião, a Sra. Evelyn Cafure, Diretora da 20 

ETSUS, apresentou o projeto de Educação Permanente intitulado Curso Técnico em Análises Clínicas, 21 

o qual oferecerá 36 vagas para profissionais lotados nos municípios constituintes da Macrorregional de 22 

Campo Grande, com valor de R$ 131.870,40 oriundo da própria Macrorregional. Também apresentou o 23 

projeto intitulado Cuidador de Idosos com Dependência, para profissionais do município de Eldorado, 24 

a ser executado com saldo de recurso de outras cinco turmas já finalizadas deste mesmo curso, para as 25 

quais utilizou-se recursos da SES. Após as apresentações dos projetos, ambos foram considerados 26 

aprovados. A data da próxima reunião da CIES ficou agendada para o dia 01 de fevereiro de 2010, às 27 

09:00 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, 28 

a reunião foi encerrada às 12:20 horas. 29 


