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No dia 1º de outubro 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 sexta reunião ordinária. A reunião iniciou com a fala do professor Milton Miranda 3 

cumprimentando os presentes e apresentando o panorama da Educação Permanente no estado de Mato 4 

Grosso do Sul, explicando a nova política adotada pelo Ministério da Saúde e sua implantação no 5 

estado, descrevendo a distribuição dos recursos financeiros disponibilizados para tal finalidade. Foi 6 

distribuída aos participantes da reunião uma planilha com a descrição dos recursos já utilizados e 7 

comprometidos com atividades da Educação Permanente e de Educação Profissional, a qual foi 8 

apresentada também pelo professor Milton Miranda. Em seguida, a Sra. Silvia, representante da escola 9 

Vital Brasil, do município de Dourados, apresentou propostas de cursos nas áreas de Técnico em 10 

Radiologia e Técnico em Enfermagem. Ficou aprovada pela CIES a realização de uma turma de 11 

Técnico em Radiologia e duas turmas de complementação de carga horária para Técnicos em 12 

Enfermagem para a Macro-Regional de Dourados. Para ambos os cursos, o público atendido será 13 

preferencialmente formado por servidores dos hospitais conveniados e contratados pelo SUS, que 14 

atuem na área de interesse. Posteriormente, o Sr. Júlio César, representante da Hemorrede-MS, 15 

apresentou o projeto de realização do I Seminário Estadual de boas práticas em gerenciamento de 16 

resíduos de serviços de saúde em hemocentros. Este projeto foi aprovado para execução em 2009, com 17 

recursos de 2008. A seguir, a Sra. Vânia, representante do Núcleo de Educação Continuada do Hospital 18 

Regional de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Dr. Alexandre Frizo, Diretor Clínico deste mesmo 19 

hospital, apresentaram o projeto de realização do curso de ACLS (Advanced Cardiac Life Support), 20 

destinado a profissionais que atendem pacientes no Pronto Atendimento Médico daquela instituição. O 21 

projeto foi aprovado para realização de duas turmas. Por fim, a Sra. Denise, representante da ETSUS, 22 

apresentou o projeto de realização da I Jornada em doenças transmissíveis. O projeto foi aprovado, com 23 

a ressalva de que o público alvo seja formado por profissionais do serviço público de saúde e que sejam 24 

convidados professores de disciplinas das áreas afins, dos cursos de graduação em Enfermagem e 25 

Medicina, das instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul. A data da próxima reunião da 26 

CIES ficou em aberto, devido a possibilidade de antecipação desta para o final do mês de outubro, em 27 

virtude da vinda da professora Beth Correa para a realização de uma discussão sobre a Educação 28 

Permanente, juntamente com os membros desta CIES. A data será confirmada posteriormente pelo 29 

professor Milton Miranda. Nada mais havendo para discussão, a reunião foi encerrada às 11:00 horas. 30 


