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No dia 02 de março de 2009, às 09 horas, reuniram-se na sala de multimídia da Escola Técnica do SUS 1 

(ETSUS) “Professora Ena de Araújo Galvão”, os membros da Comissão Permanente de Integração 2 

Ensino-Serviço (CIES), para a oitava reunião ordinária. A reunião iniciou com a leitura e assinatura da 3 

ata da 7ª reunião da CIES. Dando continuidade, o professor Milton Miranda apresentou o nome dos 4 

membros da CIES que enviaram justificativa de suas ausências na 8ª reunião. A seguir, a Sra. Evelyn 5 

Ana Cafure, Diretora da ETSUS, apresentou a necessidade de recursos para pagamento de hora/aula 6 

para a realização do “Curso Técnico em Enfermagem Indígena”, para o qual ficou acertado que esse 7 

recurso será proveniente do saldo de 2007 (R$ 5.402,18) mais o saldo de 2008 (R$ 36.236,22), 8 

totalizando R$ 41.638,00. Posteriormente, foram apresentados os cursos da pauta desta reunião, para 9 

apreciação pelos membros da CIES. Iniciou-se com o Sr. Flávio Capriata apresentando o projeto de 10 

“Capacitação para equipes de saúde bucal dos municípios de Mato Grosso do Sul em 11 

HIV/AIDS/Hepatite”, no valor de R$ 118.940,00, o qual será executado em parceria pela Gerência de 12 

Saúde Bucal da SES e a ETSUS. A Sra. Ewangela Pereira da Cunha, técnica da ETSUS, apresentou os 13 

projetos “Curso técnico de imobilizações ortopédicas” para o município de Ponta Porã e entorno, no 14 

valor de R$83.224,00; “Curso de formação profissional inicial de cuidador de pessoas idosas com 15 

dependência” para os municípios de Bela Vista e Rio Verde de Mato Grosso, no valor de R$ 16.630,00 16 

por curso/município; “Curso de atualização em gestão do trabalho para servidores da Secretaria de 17 

Estado de Saúde”, no valor de R$ 3.813,34 por turma, sendo três turmas; “Curso Técnico em 18 

Enfermagem – completo”, para os municípios de Coxim e Porto Murtinho, no valor de R$ 138.536,00 19 

cada curso/município e apenas o Módulo III deste mesmo curso, para complementação da formação 20 

técnica, para o município de Campo Grande no valor de R$ 50.456,00 e para os municípios de Naviraí 21 

e Chapadão do Sul no valor de R$ 51.636,00 cada curso/município. Para todos os cursos apresentados 22 

nesta reunião, foi indicada a apresentação dos mesmos para os membros da CIB Estadual, no dia 20 de 23 

março de 2009. A data da próxima reunião da CIES ficou agendada para o dia 01 de abril de 2009, às 24 

09:00 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para discussão, 25 

a reunião foi encerrada às 10:30 horas. 26 


