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No dia 01 de junho 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 

oitava reunião ordinária. A reunião iniciou com o Profº. Milton Miranda dando as boas vindas aos 3 

participantes e apresentando a enfermeira Andreia Bondezan, que assumiu a condução da Educação 4 

Permanente na Macrorregional de Dourados. A seguir, realizou-se a leitura da ata da 17ª reunião da 5 

CIES e, não havendo nenhuma alteração a ser realizada, a ata foi aprovada. Antes de iniciar a pauta 6 

da reunião, a representante da Macrorregional de Campo Grande, Regina Furlanetti, propôs que a 7 

data de reunião da CIES seja alterada, pois como as reuniões acontecem no primeiro dia de cada 8 

mês há dificuldade na aprovação e pactuação dos projetos, nos Colegiados de Gestão Regional e na 9 

CIB, em tempo hábil. Desse modo, foi proposto que as reuniões ordinárias da CIES, a partir do mês 10 

de julho de 2010, ocorram no primeiro dia útil da segunda quinzena de cada mês. Todos os 11 

membros presentes concordaram com a alteração da data. Em seguida, a Drª. Crhistinne Maymone 12 

comunicou que há um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 13 

em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, necessitando da aprovação da CIES o mais breve 14 

possível. Drª. Crhistinne sugeriu que o projeto seja enviado via e-mail para todos os membros da 15 

CIES e que o Profº. Milton faça um parecer ad referendum, sendo que na próxima reunião da CIES 16 

o projeto seria discutido. Todos concordaram com a sugestão. Em continuidade, Regina Furlanetti 17 

coloca que a Macrorregional de Campo Grande está tendo dificuldade na liberação dos 18 

trabalhadores para fazerem os cursos técnicos e, ainda, na ajuda financeira para transporte e estadia, 19 

no período do curso. Andréia Bondezan afirma que também tem sentido esta dificuldade por parte 20 

dos gestores da Macrorregional de Dourados. A proposta levantada é que nos projetos dos cursos 21 

técnicos esteja previsto verba para transporte e estadia dos alunos que necessitarem de 22 

deslocamento para participarem dos cursos. Regina Furlanetti solicita ainda que o Estado sensibilize 23 

os gestores quanto à importância da formação técnica para os municípios. Drª. Crhistinne afirma 24 

que essa discussão e as propostas de encaminhamento devem ser feitas nos Colegiados de Gestão 25 

Regional, ratificando que a função da CIES é auxiliar esses colegiados nas discussões. Profº. Milton 26 

se propôs, na próxima CIB, sensibilizar os gestores para a importância da formação dos 27 

trabalhadores de nível médio. A representante da Macrorregional de Três Lagoas diz que há, na 28 

macrorregional, um Termo de Compromisso do aluno com a executora do curso e que estão 29 

pensando em elaborar um Termo de Compromisso do gestor com a Macrorregional. Como foi 30 

discutido que esse Termo de Compromisso não teria validade legal, foi sugerida uma reunião 31 

extraordinária da CIES para aprofundar essa discussão, com a presença do setor jurídico. Em 32 
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seguida, deu-se início a pauta da reunião. Drª. Christinne Maymone apresentou o projeto do I 33 

Seminário Transversal de Monitoramento e Avaliação dos Processos de Educação na 34 

Qualificação da Gestão do SUS de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de conhecer e identificar 35 

as interfaces dos projetos de intervenção realizados pelos alunos dos cursos, para elaboração, 36 

integração e fortalecimento de diretrizes para a qualificação da gestão da atenção e da educação no 37 

SUS no estado. Este Seminário tem valor total de R$ 9.785,00, utilizando recursos da Educação 38 

Permanente da SES. O projeto foi aprovado.  A data prevista para acontecer este seminário é 28/06/ 39 

10, sendo que a CIES contará com dois representantes neste dia: Maria de Fátima Memberg e Ana 40 

Margareth. Em seguida, Ewângela Cunha, da Escola Técnica do SUS, apresentou o projeto de 41 

Oficina de Relações Humanas para Servidores Públicos de nível médio das UBS e Hospitais 42 

dos municípios da Macrorregião de Dourados – 40 h/a, e o projeto do Curso de Atualização em 43 

Gestão do Trabalho para os Servidores das Secretarias Municipais de Saúde da Macrorregião 44 

de Dourados - 40h/a. Ambos os projetos são destinados aos trabalhadores de nível médio da 45 

Macrorregional de Dourados, abrangendo todos os municípios. Para os dois projetos apresentados, 46 

o valor total é de R$ 232.200,00, com recursos da Educação Permanente da Macrorregião de 47 

Dourados. Os dois projetos foram aprovados, com a recomendação de que se tenha o cuidado na 48 

seleção dos facilitadores (para que os mesmos tenham perfil compatível com as propostas) e na 49 

definição do cronograma, devido ao período eleitoral. Foi apresentado também pela Escola Técnica 50 

do SUS, o projeto de duas turmas do Curso Técnico em Enfermagem – Módulo III 51 

(Complementação), para os municípios de Dourados e Ponta Porã, os quais atenderão os 52 

municípios de entorno. O investimento para cada turma deste curso é de R$ 81.555,20, sendo o 53 

valor total para as duas turmas de R$ 163.110,40, utilizando recursos da Educação Profissional da 54 

Macrorregião de Dourados. Após a apresentação, alguns membros mostraram preocupação em 55 

relação ao campo de estágio, sendo que foi esclarecido pela representante da Macrorregional de 56 

Dourados que se dará prioridade para que o estágio ocorra em Dourados. As duas turmas foram 57 

aprovadas pela CIES. Dando sequência, Andreia Bondezan, da Macrorregional de Dourados, 58 

apresentou três projetos de cursos. O curso Advanced Trauma Life Suport (ATLS) – 24 h/a, no 59 

valor de R$ 26.000,00, o curso Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) – 20 h/a, no valor de 60 

R$ 26.000,00, ambos com execução da Fundação Manoel de Barros; e o curso PreHospital 61 

Trauma Life Suport (PHTLS) – 20 h/a, no valor de R$ 32.000,00, com execução da Instituição de 62 

Centro de Estudos da Santa Casa Dr. Willian Maksoud – 20 h/a. Todos esses cursos terão como 63 

público alvo profissionais de saúde do SAMU e o pessoal de enfermagem (enfermeiros, técnicos e 64 
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auxiliares de enfermagem) da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. Após a apresentação, os 65 

membros da CIES questionaram como seria a contratação da Fundação Manoel de Barros por esta 66 

não ser uma instituição pública. Profº. Milton colocou que essa discussão deverá ser feita com o 67 

jurídico. O três projetos foram aprovados com a recomendação que a Macrorregional de Dourados 68 

elabore seus projetos de acordo com as demandas especificadas nos Planos Estadual e Regional de 69 

Educação Permanente. Na seqüência, Adélia Correia, Coordenadora Estadual de Telessaúde, 70 

apresentou, como informe, o Curso Introdutório em Saúde da Família, modalidade EAD, para os 71 

conselheiros de saúde. O curso tem duração de 03 meses, sendo 16h presenciais e 60h à distância e 72 

a meta, nesta primeira turma, é formar 100 conselheiros de saúde do estado. O projeto foi 73 

considerado, pela CIES, como uma boa estratégia de formação para esta clientela. Mariza Santos, 74 

diretora da Escola de Saúde Pública (ESP), informou sobre a segunda turma do Curso Nacional de 75 

Qualificação dos Gestores do SUS, modalidade EAD, com previsão de início no ano de 2011, sendo 76 

que a ESP está recebendo as demandas dos municípios ainda este ano. A data da próxima reunião 77 

da CIES ficou programada para o dia 19 de julho de 2010, às 09 horas, na Escola de Saúde Pública 78 

“Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11h40 79 

min. 80 


