GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO – CIES

ATA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia 08 de março de 2010, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David

2

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

3

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

4

aos participantes e informando sobre a publicação do Regimento Interno da CIES no Diário Oficial

5

do Estado de Mato Grosso do Sul, n. 7.655, de 03 de março de 2010. Em seguida houve a leitura da

6

pauta do dia e a apresentação dos novos componentes da CIES. Na sequência, o prof. Rui Arantes,

7

representante da Fiocruz Cerrado/Pantanal, apresentou o projeto para realização do Curso de Pós-

8

Graduação Lato Sensu de Epidemiologia em Saúde Pública com área de concentração em Saúde

9

Indígena, o qual tem um custo de R$ 210.016,00 e será destinado aos profissionais do SUS da

10

macrorregião de Dourados e utilizará recursos da Educação Permanente desta mesma macrorregião.

11

Após a apresentação, foram feitos questionamentos sobre o curso, os quais foram esclarecidos e o

12

projeto foi aprovado. Em seguida, a profª. Margarete Mendonça, docente da UFMS e tutora do

13

projeto PET-Saúde UFMS/SESAU, apresentou este projeto para execução nos anos letivos de

14

2010/2011, o qual se desenvolve com recursos federais destinados especificamente para suas

15

atividades. Com a apresentação o projeto foi aprovado. A seguir, a Sra. Dilma Castro Costa

16

apresentou o projeto de Curso para atualização e inclusão de ações de saúde mental na atenção

17

básica, o qual oferecerá 30 vagas para técnicos da Atenção Básica do município de Corumbá e terá

18

o valor total de R$ 10.710,00, sendo R$ 5.368,00 de recursos da Educação Permanente da SES e R$

19

5.342,00 de recursos próprios do município de Corumbá. Ao término da apresentação o curso foi

20

aprovado. Em seguida, a Sra. Glauce Guimarães Moura, Coordenadora da Vigilância Sanitária da

21

SES, apresentou o projeto do Curso de atualização em vigilância sanitária, que terá carga horária de

22

240 horas e é destinado aos técnicos da vigilância sanitária das três macrorregiões de saúde do

23

Estado. Este curso será executado com recurso próprio da Vigilância Sanitária e após apresentação

24

foi considerado aprovado. Na continuidade, a Sra. Ewângela Cunha, técnica da ETSUS, apresentou

25

os projetos a serem executados por esta instituição, dos quais três projetos utilização recursos da

26

Educação Permanente da SES, sendo estes o Curso Técnico em Enfermagem (complementação)

27

para os municípios de Bonito, Costa Rica, Nova Andradina e Itaquiraí, no valor total de R$

28

199.232,00; Curso de formação profissional inicial de cuidador de pessoas idosas com dependência,

29

a ser realizado nos municípios de Campo Grande, Nova Andradina, Paranaíba, Aparecida do

30

Taboado, Iguatemi, Itaquiraí e Costa Rica, no valor total de R$ 85.340,00; Curso técnico em

31

análises clínicas a ser realizado na capital, no valor de R$ 96.964,00 e no interior, no valor de R$

32

88.274,00. Já os projetos que utilizarão recursos da Educação Permanente da Macrorregional de
1
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33

Campo Grande são os Cursos de Técnico em Enfermagem (complementação) para os municípios de

34

Campo Grande, no valor de R$ 50.456,00 e São Gabriel do Oeste, no valor de R$ 51.636,00; Curso

35

técnico em imobilizações ortopédicas para o município de Campo Grande, no valor de R$

36

83.224,00. Após a apresentação, todos os cursos propostos pela ETSUS foram aprovados. Por fim,

37

o prof. Milton Miranda destacou a importância do prosseguimento desta organização do fluxo de

38

projetos de Educação Permanente em Mato Grosso do Sul, os quais são elaborados nos Colegiados

39

de Gestão e, após aprovação, são encaminhados à CIES, que os analisa e, quando aprovados, os

40

encaminha para homologação na CIB Estadual. A data da próxima reunião da CIES ficou

41

programada para o dia 05 de abril de 2010, às 09:00 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge

42

David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11:15 horas.

2

