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No dia 16 de fevereiro de 2011, às 09 horas, reuniram-se na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge 1 

David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), para a 2 

vigésima segunda reunião ordinária. A reunião iniciou com o prof. Milton Miranda dando as boas 3 

vindas aos participantes e apresentando a pauta. O primeiro item foi a discussão sobre o texto da ata 4 

da 21ª reunião da CIES, a qual foi aprovada sem alterações. No segundo item, referente aos 5 

informes, o prof. Milton Miranda trouxe ao conhecimento dos membros dessa comissão que no dia 6 

09 de novembro de 2010 o Ministério da Saúde informou que o recurso para o desenvolvimento da 7 

Política de Educação Permanente em Saúde em 2011 seria repassado ao estado após o envio do 8 

Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde àquele Ministério. No dia 10 de novembro de 9 

2010 foi apresentada nas reuniões do COSEMS e CIB Estadual a proposta de pactuação do recurso, 10 

sendo que ficou acordado que o valor a ser recebido, de R$ 777.367,02, ficará depositado no fundo 11 

estadual de saúde e assim foi publicado na Portaria nº 16, de 17 de dezembro de 2010. Na sequência 12 

da pauta, o prof. Milton Miranda informou que a Secretaria Estadual de Saúde irá contatar as 13 

instituições que compõem a CIES, convidando-as a renovar ou confirmar os nomes dos 14 

representantes, titular e suplente, nesta comissão. O item 4 foi retirado da pauta, a pedido do prof. 15 

Milton Miranda, pois ainda precisa ser melhor discutido internamente na SES. A seguir, foram 16 

apresentados os projetos de educação permanente/profissional que a macrorregional de Três Lagoas 17 

pretende desenvolver em 2011, sendo inicialmente apresentados 11 projetos propostos pelo 18 

SENAC, sendo eles: Auxiliar de imobilização ortopédica – não aprovado porque precisa de 19 

adequações na carga horária, nome do curso e público-alvo, sendo indicada a reapresentação do 20 

projeto numa posterior reunião da CIES; Biossegurança em laboratório – não aprovado porque 21 

precisa de adequação na distribuição de número de vagas, sendo indicada a reapresentação do 22 

projeto numa posterior reunião da CIES; Biossegurança em resíduos hospitalares – não aprovado 23 

porque precisa de adequação na distribuição de número de vagas, sendo indicada a reapresentação 24 

do projeto numa posterior reunião da CIES; Biossegurança em consultório odontológico – não 25 

aprovado porque o conteúdo do curso já foi oferecido aos municípios da macrorregião no ano de 26 

2010, por meio de capacitações feitas pela ETSUS; Comunicação e expressão em saúde – aprovado 27 

para ser realizado com carga horária de 40 horas e 25 alunos cada turma, tendo como público-alvo 28 

recepcionistas, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, nos municípios de Três 29 

Lagoas (6 turmas), Paranaíba (3 turmas), Aparecida do Taboado (3 turmas), Chapadão do Sul (2 30 

turmas), Brasilândia (2 turmas), Cassilândia (2 turmas), Inocência (1 turma), Selvíria (1 turma), 31 

Santa Rita do Pardo (1 turma), Água Clara (1 turma) e Bataguassu (1 turma), num valor total de R$ 32 
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191.725,00, com recurso da Educação Permanente da Macrorregional de Três Lagoas; Curso de BR 33 

Office.org calc – aprovado para ser realizado com carga horária de 40 horas e uma turma com 30 34 

alunos em Três Lagoas, tendo como público-alvo os servidores dos setores administrativos da rede 35 

SUS, num valor de R$ 8.100,00, com recurso da Educação Permanente da Macrorregional de Três 36 

Lagoas; Gerenciamento de projetos – não aprovado porque a demanda relatada pelos gestores da 37 

macrorregional de Três Lagoas não condiz com o conteúdo proposto no projeto atual, sendo 38 

indicada a reapresentação do projeto numa posterior reunião da CIES; Serviços de limpeza e 39 

higiene hospitalar - não aprovado porque a demanda relatada pelos gestores da macrorregional de 40 

Três Lagoas não condiz com o conteúdo proposto no projeto atual, sendo indicada a reapresentação 41 

do projeto numa posterior reunião da CIES; Prevenção e diagnóstico precoce de câncer de boca – 42 

não aprovado porque o conteúdo do curso já foi oferecido aos municípios da macrorregião no ano 43 

de 2010, por meio de capacitações feitas pela ETSUS; Workshop: saúde integral à mulher com 44 

ênfase no pré-natal – não aprovado porque precisa de adequação no conteúdo e público-alvo a que 45 

se destina, sendo indicada a reapresentação do projeto numa posterior reunião da CIES; Técnico em 46 

enfermagem Modulo III – não aprovado porque precisa de adequações no custo do curso, sendo 47 

indicada a reapresentação do projeto numa posterior reunião da CIES. A seguir, passou-se a 48 

apresentação feita pela representante da Fundação Manoel de Barros, proponente de projetos 49 

destinados também a macrorregional de Três Lagoas, sendo eles: Curso ATCN - Suporte Avançado 50 

no Trauma para Enfermeiros - o curso foi aprovado e terá duração de 20 horas com a realização de 51 

uma turma no município de Três Lagoas, com 16 alunos/enfermeiros, tendo um valor de R$ 52 

29.800,00, que utilizará recurso da Educação Permanente da Macrorregional de Três Lagoas; Curso 53 

ATLS - Advanced Trauma Life Suport - o curso foi aprovado e terá carga horária de 24 horas com a 54 

realização de uma turma no município de Três Lagoas, com 16 alunos/médicos, tendo um valor de 55 

R$ 31.214,00, que utilizará recurso da Educação Permanente da Macrorregional de Três Lagoas. Na 56 

sequência, o representante da Fundação Atitude de Educação Continuada (FAEC) apresentou 57 

projeto do Curso introdutório em urgência e emergência, também destinado a macrorregional de 58 

Três Lagoas, mas o projeto não foi aprovado porque precisa de adequações, sendo indicada a 59 

reapresentação do projeto numa posterior reunião da CIES; A seguir, os membros da CIES 60 

discutiram a viabilidade de realização, por parte da ETSUS, de dois projetos, sendo eles: Curso de 61 

Atualização em Gestão do Trabalho para Servidores das Secretarias Municipais de Saúde da 62 

Macrorregião de Três Lagoas, a ser realizado com carga horária de 40 horas e uma turma de 30 63 

alunos em cada município daquela macrorregião, tendo como público-alvo os servidores de nível 64 
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médio das secretarias municipais de saúde da Macrorregional de Três Lagoas, num valor total de R$ 65 

50.270,00, utilizando recurso da Educação Permanente da Macrorregional de Três Lagoas; Oficina 66 

de Relações Humanas Para Servidores Públicos de Nível Médio das UBS e Hospitais dos 67 

Municípios da Macrorregional de Três Lagoas, a ser realizado com carga horária de 40 horas e uma 68 

turma de 30 alunos em cada município daquela macrorregião, tendo como público-alvo servidores 69 

de nível médio, que atendem diretamente ao público, das UBS e Hospitais dos municípios da 70 

Macrorregional de Três Lagoas, num valor total de R$ 50.270,00, utilizando recurso da Educação 71 

Permanente da Macrorregional de Três Lagoas. Ambos os projetos mencionados pela ETSUS foram 72 

considerados aprovados pelos membros da CIES, tendo em vista que projetos idênticos já foram 73 

aprovados por esta comissão para serem realizados, pela mesma instituição proponente, nas outras 74 

macrorregionais. Por fim, os membros da CIES emitiram parecer favorável ao desenvolvimento do 75 

Projeto PET-Saúde/Saúde mental, do campus UFMS de Paranaíba, o qual utilizará recursos 76 

oriundos dos Ministérios da Saúde e da Educação para ser realizado pela UFMS em parceria com a 77 

prefeitura municipal de Paranaíba. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 78 

12h30min horas e a data da próxima reunião da CIES ficou programada para o dia 16 de março de 79 

2011, às 09 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. 80 


