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

ATA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1

No dia 16 de julho 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

nona reunião ordinária. A reunião iniciou com o Sr. Joel Ferreira, representante da Escola de Saúde

4

Pública, dando as boas vindas aos participantes e justificando a ausência do prof. Milton Miranda,

5

coordenador da CIES, que está em férias no mês de julho. A seguir, a ata da 18ª reunião da CIES foi

6

colocada em discussão para possíveis correções. Não havendo nenhuma alteração a ser realizada, a

7

ata foi aprovada e assinada. Na sequência, foram realizados dois informes, sendo o primeiro deles

8

feito pelo Sr. Joel Ferreira, que falou da vinda de técnicos da SES do Rio Grande do Sul para a

9

próxima reunião da CIES, que acompanharão por dois dias os trabalhos de Educação Permanente

10

em nosso estado. O segundo informe foi feito pela Dra. Crhistinne Gonçalves, Diretora de Gestão

11

Estratégica da SES, que falou sobre a participação de técnicos da SES, inclusive com apresentação

12

de um trabalho, no Seminário Nacional da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que será

13

realizado no período de 19 a 21 de julho de 2010, em Brasília-DF. Posteriormente foram solicitadas

14

duas inclusões de pauta para esta reunião. A primeira foi para alteração na destinação de recursos

15

anteriormente aprovados para um curso de Técnico em Análises Clínicas para o município de

16

Dourados, o qual, segundo a Sra. Andréia Bondezan, representante da macrorregional de

17

Dourados, não é prioridade no momento, mas sim um curso de complementação para Técnico em

18

Enfermagem. Este item não foi incluído na pauta, pois a macrorregional de Dourados ainda não

19

informou oficialmente, por escrito, esta decisão à ETSUS, que é a instituição que propôs o curso.

20

Desta maneira, ficou acertado que todos os projetos que posteriormente sofrerem alguma alteração

21

em valores ou em questões metodológicas, quando já aprovados em reuniões da CIES, deverão

22

reiniciar os trâmites de aprovação de ações de Educação Permanente/Profissional adotados pela

23

Política Estadual de Educação Permanente em Saúde. O segundo item solicitado para inclusão na

24

pauta foi do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio Institucional em Processo de Mudança na Gestão

25

e na Atenção – PNH/Política Nacional de Humanização, sendo esta solicitação aceita para

26

apresentação após os itens já previstos na pauta. Em seguida, a Sra. Silvia Moraes, representante da

27

ETSUS, apresentou 07 (sete) projetos de Educação Permanente/Profissional, que serão executados

28

pela ETSUS com recursos do PROFAPS, para os quais esta CIES já havia emitido pareceres ad

29

referendum, manifestando apoio à sua execução, conforme cópia distribuída pelo Sr. Joel Ferreira

30

nesta reunião. Os projetos apresentados foram: 1- Oficina de Aperfeiçoamento em Saúde Bucal para

31

a Estratégia de Saúde da Família, nos municípios de Corumbá e Ladário, com o desenvolvimento de

32

duas turmas deste curso, sendo cada uma com 80 horas/aula, totalizando um valor de R$ 64.912,00;
1
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33

2- Curso de Aperfeiçoamento em Saúde do Idoso para Agentes Comunitários de Saúde, nos

34

municípios de Três Lagoas, Dourados, Corumbá e Campo Grande, com o desenvolvimento de 90

35

(noventa) turmas deste curso, sendo cada um com 80 horas/aula, totalizando um valor de R$

36

386.832,00; 3- Curso Técnico em Hemoterapia, no município de Dourados, com o desenvolvimento

37

de uma turma deste curso, totalizando um valor de R$ 146.376,00; 4- Curso Técnico em Vigilância

38

em Saúde, no município de Campo Grande, com o desenvolvimento de uma turma deste curso,

39

totalizando um valor de R$ 160.332,00; 5- Curso Técnico em Enfermagem, nos municípios de

40

Ivinhema e Amambai, com o desenvolvimento de duas turmas deste curso, totalizando um valor de

41

R$ 437.528,00; 6- Curso Técnico em Saúde Bucal, nos municípios de Mundo Novo, Fátima do Sul,

42

Rio Verde de Mato Grosso e Campo Grande, com o desenvolvimento de quatro turmas deste curso,

43

totalizando um valor de R$ 478.328,00; 7- Curso Técnico em Enfermagem (complementação), nos

44

municípios de Corumbá e Ladário, com o desenvolvimento de uma turma deste curso, totalizando

45

um valor de R$ 81.500,00. Todos os projetos apresentados foram considerados de relevância para a

46

Educação Permanente/Profissional de Mato Grosso do Sul e, desta forma, receberam parecer

47

favorável desta CIES. A seguir, foram apresentados outros dois pareceres ad referendum emitidos

48

por esta CIES, conforme cópia distribuída pelo Sr. Joel Ferreira nesta reunião, os quais se referem

49

a: 1- Projeto de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria

50

com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia, para

51

custeio de bolsas para acadêmicos da UFMS no valor total de R$ 120.000,00, utilizando recurso do

52

tesouro do Estado, o qual será desenvolvido no município de Sidrolândia; 2- Projeto de Pesquisa da

53

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – “Acidentes de trânsito em Campo Grande:

54

caracterização epidemiológica e espacial”, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES),

55

para custeio de 05 (cinco) bolsas para acadêmicos da UFMS no valor de R$ 300,00 por 12 meses,

56

perfazendo o valor total de R$ 18.000,00. Os dois projetos foram considerados importantes para a

57

saúde pública e, desta forma, receberam apoio desta CIES. Na sequência, a Dra. Crhistinne

58

Gonçalves apresentou o projeto para desenvolvimento do Curso de Aperfeiçoamento em Apoio

59

Institucional em Processo de Mudança na Gestão e na Atenção – PNH/Política Nacional de

60

Humanização, destinado a 50 (cinquenta) gestores e trabalhadores da rede pública de saúde de Mato

61

Grosso do Sul envolvidos em processos de apoio institucional, a ser realizado em Campo Grande-

62

MS, com carga horária de 140 horas e recurso da Portaria 2588 do participaSUS, no valor de R$

63

57.510,00. Este projeto também foi considerado de relevância para o fortalecimento do processo de

64

Educação Permanente/Profissional de Mato Grosso do Sul e recebe a aprovação e apoio desta CIES.
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65

Na continuidade, foram discutidos temas considerados importantes para o desenvolvimento da

66

Política Estadual de Educação Permanente em Saúde no estado. O primeiro ponto de discussão foi a

67

necessidade de uma avaliação dos impactos dos recursos da Educação Permanente/Profissional em

68

Mato Grosso do Sul, desde a implantação da atual Política, inclusive com a possibilidade de

69

elaboração de um projeto para essa finalidade. Nesse sentido, a Sra. Mariza Santos, Diretora da

70

Escola de Saúde Pública – ESP, informou que a instituição fará um Seminário para avaliar as ações

71

desenvolvidas nos últimos anos na área de Saúde Coletiva/Pública em Mato Grosso do Sul e que

72

esse evento poderá servir como ponto de partida para o referido processo de avaliação. Também foi

73

sugestão dos membros da CIES que sejam criados Observatórios de Recursos Humanos,

74

envolvendo a ESP e a ETSUS, com a mesma finalidade de avaliação das ações de Educação

75

Permanente/Profissional. Outro ponto discutido foi a possível necessidade de ampliação do número

76

de CIES em Mato Grosso do Sul, sendo que neste item foi unânime a opinião entre os membros

77

desta Comissão, inclusive dos representantes das macrorregiões presentes, que esta ampliação é

78

inadequada para o momento. Por fim, discutiu-se a necessidade de elaboração e publicação, de

79

forma oficial, de um fluxograma que represente as etapas que devem ser seguidas pelos proponentes

80

e respectivos projetos de Educação Permanente/Profissional em Mato Grosso do Sul. Para esta

81

finalidade, foi constituído um grupo de trabalho formado pelos seguintes membros desta CIES: Ana

82

Margareth Vieira (SENAC – Campo Grande/MS), Joel Saraiva Ferreira (ESP/SES/MS), Silvia

83

Helena M. Moraes (ETSUS/SES/MS), Andréia Bondezan de Oliveira (macrorregional de

84

Dourados), Jacinta de Fátima Machado (macrorregional de Campo Grande) e Regina Lucia

85

Furlanetti (macrorregional de Campo Grande). O grupo de trabalho se reunirá na Escola de Saúde

86

Pública, no dia 26 de julho de 2010, às 08:30 horas, para elaboração de uma proposta de fluxograma

87

que será apresentada na reunião da CIES do mês de agosto para discussão. Caso a proposta seja

88

aprovada, será encaminhada à CIB Estadual para homologação. A data da próxima reunião da CIES

89

ficou programada para o dia 16 de agosto de 2010, às 09 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr.

90

Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11h30min

91

horas.
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