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No dia 1º de setembro de 2008, às 09 horas, reuniram-se na sala de reunião da Escola de Saúde Pública 1 

“Dr. Jorge David Nasser”, os membros da Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço (CIES), 2 

para a quinta reunião ordinária. A reunião iniciou com a fala do prof. Milton Miranda cumprimentando 3 

os presentes e solicitando a leitura da Ata da reunião do mês de agosto de 2008. A Sra. Ewângela fez a 4 

leitura e após o término, foi sugerida uma alteração na 10ª linha, substituindo a palavra “leitura” por 5 

“avaliação”. Com esta ressalva, a Ata foi aprovada e assinada pelos membros da CIES. Em seguida, o 6 

prof. Milton fez esclarecimentos sobre o Ofício nº 29/08/DEGES/SETES/MS, o qual foi encaminhado 7 

à SES. Foi realizada leitura do referido Ofício, para conhecimento dos membros da CIES e descrição 8 

dos itens referentes aos cursos já executados e aos cursos em execução, com recursos da Educação 9 

Permanente para o estado de Mato Grosso do Sul. Outro esclarecimento realizado, feito também pelo 10 

prof. Milton, foi em relação a Portaria 37, descrevendo o percentual já utilizado do total de recursos 11 

disponíveis para a Educação Permanente. A seguir, procedeu-se a apresentação do projeto “I Seminário 12 

Estadual de boas práticas em gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em Hemocentros”, mas 13 

em virtude da ausência do proponente do projeto, não foi possível analisá-lo, ficando para a reunião do 14 

mês de outubro. Os projetos de cursos oferecidos pelo SENAC de Macro-Regional de Três Lagoas 15 

foram apresentados pela Sra. Raquel, iniciando pelo projeto “Capacitação em saúde mental para 16 

agentes comunitários de saúde”, o qual recebeu sugestões de inclusão de conteúdos relacionados à 17 

prevenção de doenças e promoção da saúde mental, juntamente com o horário de realização do curso e 18 

verificação do conteúdo já ministrado nos cursos introdutórios das Equipes de Saúde da Família sendo, 19 

em seguida, considerado aprovado. O segundo projeto apresentado foi “Qualidade no atendimento à 20 

farmácia e balconista de farmácia”, o qual recebeu sugestões relacionadas ao conteúdo e foi aprovado. 21 

O terceiro projeto apresentado foi “Atendimento de serviço de limpeza para unidade de saúde” e foi 22 

aprovado. O quarto projeto foi “Biossegurança”, sendo aprovado com a ressalva de acrescentar a 23 

obrigatoriedade de o público-alvo ser formado por servidores das Secretarias Municipais e Estadual de 24 

Saúde. O quinto projeto foi “Atualização em imunização BCG” e o sexto projeto foi “Aperfeiçoamento 25 

em sala de vacina”, sendo sugerido pelos membros da CIES que ambos devem ser unificados, com 26 

carga horária de 40 horas e, com esta ressalva, o projeto foi aprovado. O sétimo projeto foi 27 

“Atendimento a acidentes por animais peçonhentos” e o oitavo projeto foi “Aperfeiçoamento para 28 

atendimento a acidentes por animais peçonhentos” e ambos foram aprovados. O nono projeto foi 29 

“Programa de qualidade 5S” e também foi aprovado. O SENAC deverá adequar todos os projetos ao 30 

formato estabelecido no Anexo II da Portaria 1996 e reenvia-los à CIES. Houve orientação da CIES 31 

para que o nono projeto apresentado e aprovado seja executado apenas no ano de 2009. Em seguida, o 32 

projeto “I Jornada de doenças transmissíveis” foi mencionado, mas não analisado em virtude da 33 
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ausência de seu proponente nesta reunião, ficando para reapresentação e análise na reunião de outubro 34 

de 2008. Foi distribuída cópia do Plano Estadual de Educação Permanente aos membros da CIES. A 35 

próxima reunião da CIES ficou marcada para o dia 01 de outubro de 2008, às 09 horas, na Escola de 36 

Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada. 37 


