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No dia 01 de fevereiro de 2010, 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 

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

participantes, distribuindo cópia da Portaria nº 12, de 16 de dezembro de 2009, a qual define os 4 

recursos da Educação Permanente para o ano de 2010, além de descrever o procedimento realizado 5 

para a elaboração e envio do Relatório de Gestão ao Ministério da Saúde, no início de 2010. A seguir, o 6 

Sr. José Martins, representante da Fundação Educacional Fernandópolis, apresentou o projeto de curso 7 

de pós-graduação (lato sensu) em administração em serviços de saúde. Ao final desta apresentação, os 8 

membros da CIES questionaram alguns itens relacionados a organização das aulas, número de vagas, 9 

distribuição de carga horária de algumas disciplinas e custo, os quais foram devidamente esclarecidos 10 

pelo proponente do projeto. Com isso, o projeto foi aprovado para execução, com o uso de recursos do 11 

ano de 2010, da Educação Permanente da macrorregional de Três Lagoas. Na sequência, a Sra. Híldice 12 

Chaves apresentou o projeto de análise de manejo clínico da amamentação, no valor de R$ 6.600,00, o 13 

qual foi aprovado para execução, com uso de recursos da macrorregional de Campo Grande. Na falta 14 

dos representantes das instituições proponentes para execução dos demais projetos constantes na pauta 15 

do dia, estes não foram apresentados, ficando agendada a apresentação para a próxima reunião desta 16 

CIES. A data da próxima reunião da CIES ficou programada para o dia 01 de março de 2010, às 09:00 17 

horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a 18 

reunião foi encerrada às 10:45 horas. 19 


