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No dia 03 de maio de 2010, 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 décima 2 

sétima reunião ordinária. A reunião iniciou com o professor Milton Miranda dando as boas-vindas 3 

aos participantes e falando sobre as reuniões de monitoramento da educação permanente, que serão 4 

realizadas nos dias 04 e 05 de maio de 2010, com a presença de técnicos do Ministério a Saúde. A 5 

seguir, realizou-se a leitura da ata da 16ª reunião da CIES e, não havendo nenhuma alteração a ser 6 

realizada, a ata foi aprovada. Em continuidade a pauta do dia, a Sra. Moara Bueno, representante do 7 

Centro Educacional Padrão, apresentou o projeto do Curso de especialização técnica em centro 8 

cirúrgico, o qual se destina a Técnicos em enfermagem das secretarias municipais de saúde da 9 

macrorregião de Campo Grande, com 48 vagas e terá um valor total de R$ 78.000,00, utilizando 10 

recursos da Educação Profissional da macrorregional de Campo Grande. Após a apresentação, os 11 

membros da CIES sugeriram a inclusão no projeto de critérios para seleção dos participantes do 12 

curso, sendo preferencialmente para profissionais efetivos, que estejam atuando na área do curso e 13 

que ainda não possuam a respectiva qualificação, além de constar nos objetivos a macrorregião de 14 

Campo Grande. O projeto foi aprovado. A seguir, discutiu-se o projeto do VIII Curso de cardiologia 15 

e I Curso de medicina cardiovascular na atenção básica, o qual foi executado em outubro de 2009, 16 

no valor de R$ 18.800,00 com recurso da Educação Permanente da macrorregião de Dourados. Esta 17 

CIES opinou pela elaboração de um ofício, o qual deverá ser encaminhado ao gestor de saúde do 18 

município de Dourados, solicitando o ressarcimento integral do recurso à conta especial da 19 

Educação Permanente da macrorregional de Dourados, para ser utilizado em ações de Educação 20 

Permanente na macrorregião, levando em consideração que o fluxo adotado pela Política Estadual 21 

de Educação Permanente não foi respeitado, além da ausência de um representante da respectiva 22 

macrorregional nas reuniões, inclusive nesta, para argumentar sobre o assunto. Na sequência, o 23 

projeto de Especialização em gestão em serviços de saúde, que tem como proponente a Fundação 24 

Educacional Fernandópolis e se destina a profissionais da macrorregião de Três Lagoas, não foi 25 

apresentado devido a ausência de representante da instituição proponente, ficando a reapresentação 26 

do projeto, com as devidas alterações e justificativas, agendada para a reunião da CIES do mês de 27 

junho de 2010. Em seguida, a profª. Renata Bellenzani, docente do curso de Psicologia da UFMS – 28 

campus de Paranaíba, apresentou o projeto do Programa de educação pelo trabalho para a saúde – 29 

PET-Saúde em Vigilância Epidemiológica, da UFMS – Campus de Paranaíba, o qual foi aprovado e 30 

será executado com recursos próprios do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, caso seja 31 

contemplado pelo edital ao qual esta concorrendo. Na sequência, a profª Laís Souza, docente do 32 
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curso de Fisioterapia da UFMS – campus de Campo Grande, apresentou o projeto do Programa de 33 

educação pelo trabalho para a saúde – PET-Saúde em Vigilância em Saúde, da UFMS – Campus de 34 

Campo Grande, o qual foi aprovado e será executado com recursos próprios do Ministério da Saúde 35 

e Ministério da Educação, caso seja contemplado pelo edital ao qual esta concorrendo. Por fim, 36 

levando em consideração as discussões já ocorridas nesta comissão, a CIES sugere que todos os 37 

cursos de longa duração, desenvolvidos com recursos da Política Estadual de Educação Permanente, 38 

adotem a postura de assinar termos de compromisso entre os alunos de cada curso e a respectiva 39 

macrorregional, bem como entre o gestor responsável pela secretaria a que o aluno está vinculado e 40 

a instituição proponente do projeto. Essa sugestão tem o intuito de minimizar os casos de evasão de 41 

alunos, já que o gestor deverá permitir o acesso do servidor ao curso durante todo o período de sua 42 

execução, e de otimizar os recursos empregados no respectivo projeto, já que o servidor deverá 43 

ressarcir à conta especial de Educação Permanente da macrorregional ou estadual, no valor 44 

correspondente ao montante individual investido, caso não conclua o curso para o qual foi 45 

selecionado. A data da próxima reunião da CIES ficou programada para o dia 01 de junho de 2010, 46 

às 09:00 horas, na Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”. Nada mais havendo para 47 

discussão, a reunião foi encerrada às 11:40 horas. 48 


