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No dia 02 de junho de 2008, 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 2 

terceira reunião ordinária. A reunião teve início com o prof. Milton Miranda, Coordenador Estadual 3 

da Educação na Saúde, fazendo a apresentação dos novos membros desta comissão. Na sequência 4 

foi lida a minuta do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde 2008-2009, para 5 

conhecimento de todos os membros da CIES e para que todos possam fazer suas observações sobre 6 

o texto elaborado, para posteriores correções, caso necessário. Após a leitura do Plano Estadual, 7 

ficou acertado que as sugestões levantadas nesta reunião serão agregadas ao texto, o qual será 8 

posteriormente enviado aos membros da CIES. O texto final será aprovado em reunião posterior da 9 

CIES. Em seguida, procedeu-se a apresentação do Curso de Técnico em Vigilância Sanitária em 10 

Campo Grande, o qual terá um custo de R$ 68.042,00 e utilizará recurso da educação profissional 11 

da SES. O projeto foi aprovado. Apresentou-se o projeto do Curso Técnico em Enfermagem para 12 

população indígena Terena, no valor de R$ 183.578,00, com recurso da educação profissional da 13 

SES. O projeto foi aprovado. Foi apresentado o projeto da Oficina de Toxicologia Aplicada à 14 

Vigilância em Saúde Ambiental, no valor de R$ 2.080,00, com recurso da educação permanente da 15 

SES. O projeto foi aprovado. Apresentou-se o projeto de Capacitação em Urgência e Emergência 16 

para os profissionais da Equipes de Saúde da Família e dos Hospitais de Pequeno Porte (HPP) em 17 

Mato Grosso do Sul, no valor de 96.000,00, com recurso da educação permanente da SES. O 18 

projeto foi aprovado. Por fim, apresentou-se o projeto do Curso Introdutório para o SAMU de Três 19 

Lagoas, no valor de R$ 27.000,00, com recurso da educação permanente da macrorregional de Três 20 

Lagoas. O projeto foi aprovado. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 21 

11h30min. 22 


