Superintendência da Escola de Saúde do Estado de Goiás
Comissão Permanente de Integração de Ensino-Serviço
Secretaria Executiva da CIES Estado-GO

3ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO
Data: 17/05/2021 - VIA WEB GOOGLE MEET
PAUTAS – INFORMES
Pauta Gabinete SESG
Número das dotações orçamentárias pertencentes à SESG disponíveis para ações de educação
permanente;
Pauta da CIE Estadual
1- Apresentação da 4ª edição do Guia Orientador de Enfrentamento da Pandemia pela APS;
2- Apresentação para aprovação do Relatório dos PAREPS à ser enviado a Superintendência
da Escola de Saúde de Goiás;
Pauta da CIES Regional Sudoeste I
1- Apresentação do POP de implantação do NEPS;
2- Orientações sobre as Conferências da Região Sudoeste;
3- Manual de Processo Seletivo dos ACE e ACS;
4- Apresentação da importância do Programa Saúde na Escola (PSE) na visão da Saúde e da
Educação;
Pauta extra Carla –COSEMS – solicitação de acréscimo em caráter excepcional
1- Edital nº 1, de 27 de abril de 2021 e Portaria GM/MS nº 3.241, de 7 de dezembro de 2020:
Programa Saúde com Agente, destinado à formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate às Endemias.
ATA
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte um (17/05/2021), às 08h30min, via WEB MEET
conferência ocorreu a 3ª Assembleia Ordinária da CIES Estado-GO, com a presença dos membros da CIES
Estadual, sendo técnicos da SES - Regionais de Saúde, SESG, EMSP-AP, EMSP-GO, COSEMS, SEINSF-MS
e etc. João dá início a reunião, faz o acolhimento e passa a palavra para Júlia falar sobre Apresentação para
aprovação do Relatório dos PAREPS. Fala que o relatório foi produzido a partir dos PAREPS. Fala de como
foi a construção do relatório, quais regiões enviaram os seus PAREPS: Central, Centro Sul, Entorno Norte,
Entorno Sul, Nordeste I, Oeste II, Pireneus, Estrada de Ferro, Rio Vermelho, São Patrício I, São Patrício II,
Serra da Mesa, Sudoeste I, Sudoeste II e Sul e as que não enviaram, Oeste I, Nordeste II e Norte, fala os
nomes dos técnicos que participaram da Comissão especial constituída pela CIES Estadual: João Batista
Moreira, Júlia Dani Rinaldi, Sylvéria Milhomem, Janislene Vilela, Carla Guimarães, Prof. Marcos André,
Profa. Marilia Rabelo, Eugênio Lúcio Vieira, José Antônio Oliveira, Cintia Clara Guimarães, Ivana Flávia
Barreto, Weila Cristina de Moura e Soraia Guimarães como secretária executiva da CIES. Fala sobre a divisão
dos trabalhos entre os membros da Comissão, Júlia ressalta alguns pontos importantes dentro do relatório,
como os problemas específicos das Macrorregiões, fala das planilhas dos cursos solicitados por região de
saúde separadas por cor e também sub pastas por Macrorregião, com divisão por área temática, ordem de
priorização e análise situacional de saúde das cinco Macrorregiões. Fala também da irrefutável capacidade
técnica da comissão, mas que ficou acordado que não competia a CIES analisar todos os cursos e dividir por
área, por não saber o aporte técnico e financeiro da SESG, para efetuar as demandas. Mas deixou especificado
como orientação da CIES que o assunto COVID-19 seja tratado em todos as cursos futuros, por se tratar de
um tema transversal a qualquer área da saúde e também que é essencial que se observe de forma mais
específica, que em três Macrorregiões (Sudoeste – Nordeste – Centro Sudeste), a saúde do trabalhador é
destaque, por ser predominante em algumas áreas específicas como na área rural, deve ser observado como
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uma necessidade primordial. Fala também das planilhas de curso feita pela Soraia. Júlia encerra sua
apresentação e pergunta se alguém tem algo a acrescentar. Todos dizem que não, alguns elogiam o trabalho
feito, Sylvéria elogia a construção do relatório e diz aprovar o relatório também e João põe em votação a
aprovação do relatório. É aprovado sem ressalvas e por unanimidade e como encaminhamento, fica definido
que será enviado ainda hoje no mais tardar amanhã ao gabinete da SESG, logo após o envio, será solicitado a
postagem no site da SES na página da CIES e enviado a todos os participantes da reunião de hoje. Elza fala da
necessidade de enviar a apresentação das planilhas para todas as CIR, para que os novos secretários vejam a
necessidade de criar os NEPS e fortalecer as CIES nas regiões de saúde. Janislene diz que em relação a
tentativa de fazer com que os gestores entendam a importância da EPS na região, já esgotou. Que a CIES
região Sudoeste II está criada a muito tempo, mas que ela fica envergonhada quando marca assembleia e
aparece duas ou três pessoas e que geralmente quem aparece são os professores das instituições. Elza pergunta
se ela não se importa de mostrar todas as reuniões da Sudoeste I na CIR Macro para que eles entendam a
importância da EPS na região. Apresentar o que estão apresentando hoje, levantar os problemas e discutir.
Soraia fala que essa oferta da Elza é muito importante e que é necessário essa cooperação entre CIES
regionais. João pergunta se mais alguém tem algo a dizer e como não houve manifestação, segue para a
próxima pauta. Dra. Viviane, superintendente fala da sua pauta: Número das dotações orçamentárias
pertencentes à SESG disponíveis para ações de educação permanente; fala da datação orçamentária, fala
dos gastos com cada ação programada, que todas as programações estão na Programação Anual de Saúde do
Governo – PAS e que nela comtempla todas as ações da Escola e as feitas com todas as outras
superintendências e que todos esses dados estão no site e que faz parte da transparência. Coloca no chat os
dados: Dotação Orçamentária: 2021.2801.010 (fonte 232);2021.2801.011 (fonte 272) e 2021.2850.025 (fonte
272). Elza pergunta se tem como enviar a PAS para eles, para que apresente nas CIR, para os gestores terem
noção dos gastos do Estado em EPS. Viviane diz que pode enviar, mas que esses dados são de acesso público
no site da SES. Viviane encerra sua fala e João pergunta se tem mais algum questionamento ou se todos foram
comtemplados, ninguém se manifesta e João encerra a pauta e passa a palavra para Elza que inicia as pautas da
região Sudoeste I: Apresentação do POP de implantação do NEPS, Contemplar todas as redes de atenção à
saúde (Atenção primária, secundária, etc.); Buscar integração com outras áreas (educação, assistência social,
etc.) Buscar profissionais com perfil multiplicador; Elza fala da Portaria de criação e nomeação dos membros
dos NEPS,( que deixando claro, não são remunerados por mais essa função) das reuniões periódicas para
levantamento de demandas. Elza fala da necessidade de reuniões periódicas para levantar as demandas, fala
do plano municipal de saúde, de suas diretrizes, metas e ações, Elza deixa claro a necessidade de implantação
doa NEPS. Finaliza sua apresentação e pergunta se alguém tem algum questionamento. João se manifesta
perguntando se alguém tem algum comentário. Carla da os parabéns para Elza e equipe pelos avanços da EPS
na regional e na região Sudoeste I. Como não houve questionamentos, Elza passa para a próxima pauta:
Orientações sobre as Conferências da Região Sudoeste, apresenta o documento orientador Orientações
sobre as Conferências da Região Sudoeste; Fala das diretrizes dos Conselhos e COSEMS, sendo eles: manual
básico para a realização de conferências de saúde- Como realizar uma Conferência diante da Pandemia de
Covid-19; Cartilha Estadual de Saúde- Cartilha de orientação para Organização e Realização de Conferência
Municipal de Saúde Número 01; Resolução CNS Nº 649 de 12 de novembro de 2020; Oficio Circular
Nº003/2021, CES/GO; Orientações para Conferências e Planos Municipais de Saúde – 2021 - COSEMS/GO.
Fala da participação popular como SUS, Fala das etapas a serem comtempladas em quatro passos que se
encontram no documento, fala que todo esse esforço é no intuito para o fortalecimento do controle social e da
EPS. Fala que os Conselhos municipais não entende que eles também podem colocar as necessidades deles.
Elza encerra essa pauta, pergunta se tem questionamentos, não houve questionamentos. João pede para que
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Elza continue com a próxima pauta: Manual de Processo Seletivo dos ACE e ACS. Fala do manual, do seu
conteúdo introdução, do processo seletivo, condições de realização das provas, critérios de classificação e
desempate, interposição de recursos, homologação final, contratação e posse, disposições finais de do
apanhado de documentos para orientar os gestores municipais. Fala do fluxo para implantação do processo
preventivo. Fala que o manual foi feito em 2018 e que é necessária uma atualização. Passa a palavra para Julia
para que ela fale sobre o processo seletivo dos ACE e ACS. Julia fala da parceria que sempre existiu e que
esse processo sempre foi coordenado pela Escola desde 2018, mais precisamente pelo antigo CEP, cuja
coordenação é da Tânia Valéria e apoio do João Batista. Fala da dificuldade de mapear os municípios e pede
para que a Escola fale sobre essa pauta, porque de lá para cá houve muitas mudanças, mas o curso continua o
mesmo. João Batista fala da proposta do manual e das divergências na questão do edital. O edital compete ao
município e com isso não oficializamos o documento. Esse documento precisa ser atualizado porque muitas
coisas foram mudadas, inclusive algumas portarias e que é preciso ver isso com outras superintendências.
Carla fala da atualização e a Viviane concorda com Carla e diz que o modelo de edital é o de menos, pois o
edital sai conforme orientações. Elza fala que orienta sempre a verificação das 40 horas e o processo seletivo.
João fala do curso online, o porquê da incorporação do curso no processo seletivo. Fala do perfil, diz que
existia uma terceira etapa depois da prova escrita, existia uma entrevista, que foi levantado que nessa etapa
feria o princípio da impessoalidade e assim substituiu-se pelo curso introdutório. E pergunta: com a dotação do
curso a distância, como ficaria esse perfil? Carla diz que é uma questão que transcende a EPS e que é preciso
sentar com a área técnica e discutir. Encaminhamento: discutir com a superintendências sobre o ACE e
ACS. João passa a fala para Kelly, a Secretária de Saúde de Montividiu para apresentar a pauta: Importância
do Programa Saúde na Escola (PSE) na visão da Saúde e da Educação. Kelly faz uma apresentação em
Power Point sobre a forma que usou para falar da pandemia aos alunos da escola EMEF Geraldo Cruvinel via
GOOGLE MEET, mostrou como apresentou a creche (maternal) até a quinta série. Crianças gravaram vídeos,
alguns temas usados para essa conscientização: Trabalhando contra o inimigo invisível – COVID 19; Como se
proteger do covid com uma pessoa doente em casa; Professores promoveram atividades aos alunos após as
apresentações e alguns alunos fizeram ilustrações após orientações dos professores, teatro virtual. Foi
mostrado aos alunos o funcionamento da escola em tempos de pandemia, Houve também uma entrevista
online com a coordenadora de atenção primária esclarecendo as dúvidas dos alunos da 5ª série, foi mostrado
também aos alunos um vídeo de uma médica do ESF esclarecendo sobre o COVID 19. Kelly finaliza sua
apresentação agradecendo a oportunidade e dizendo que vai implantar os NEPS no município. Carla elogia o
trabalho feito, algumas outras manifestações parabenizando pelo trabalho via chat da reunião. João pergunta se
mais alguém quer a palavra. Sylvéria parabeniza a Kelly pelo trabalho desenvolvido e pede uma fala para
apresentar o Hamilton José Amorim Rezende – Coordenador de Promoção a Saúde colega da SUVISA que foi
convidado para participar da assembleia. Hamilton agradece a Sylvéria pelas palavras, cumprimenta o João e a
Carla, sobretudo a Kelly pelo trabalho apresentado, diz ter amor e afeto pelo PSE, promoção e prevenção em
saúde, fala dos 800 mil estudantes que existem hoje no PSE. Fala da necessidade de uma reunião específica
para tratar o PSE. Apoio estratégico, para defender o SUS e o PSE. Pede autorização do pessoal da CIES para
trazer nas reuniões o pessoal da promoção. Diz que a reunião está sendo muito produtiva e que pretende
aparecer mais vezes. João diz que ele é muito bem vindo. Soraia diz que a CIES é aberta a todos que queiram
participar e são todos bem vindos. Após os agradecimentos do Prof. Hamilton, João passa para a pauta da
CIES Estadual: Apresentação da 4ª edição do Guia Orientador de Enfrentamento da Pandemia pela
APS. João inicia sua apresentação explicando o que é o Guia é muito didático, que é um documento orientador
que visa sistematizar ações para apoio aos Gestores Estaduais, Municipais e trabalhadores do SUS, elaborado
pelo MS, CONASS e CONASEMS para o enfrentamento da pandemia da covid-19. Tania Laila pergunta
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como se dará esse trabalho com o Guia. Se simplesmente raapassaria o material. João informa que deverá
aconteccer as orientações. João volta sua apresentação e fala dos objetivos do Guia, dos componentes, fala
também dos sete passos da APS que são, fortalecer a APS, monitorar os casos de SG e acompanhar as altas de
SRAG, organização da gestão, vacinação rápida e segura, comunicação, promoção e prevenção, reabilitação e
complicações pós COVID.-19. Fala também dos temos trabalhados no Guia, das redes de enfrentamento a
pandemia, fala da necessidade do alcance do documento e termina sua apresentação falando que o Guia
orientador é uma trilha e não um trilho. João encerra sua apresentação e passa a palavra para Carla apresentar
sua pauta: Edital nº 1, de 27 de abril de 2021 e Portaria GM/MS nº 3.241, de 7 de dezembro de 2020:
Programa Saúde com Agente, destinado à formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate às Endemias. Saúde com a gente. Fala do fortalecimento da divulgação nos
municípios. Fala que o edital é aberto para instituições formadoras, fala do link da plataforma do CONASEMS
e do COSEMS, da portaria 560. Fala dos repasses aos preceptores, diz que não estar claro aos COSEMS como
se dará esse curso, mas todos estarão envolvidos no processo, fala do fortalecimento do processo nos
territórios e que precisamos estar alinhados. Fala das dúvidas que surgiram, da preocupação do COSEMS que
receberam de que toda informação e qualquer dúvida deverá ser tirada com a Carla ou Marcela. Carla diz que
não participou da implantação, que faltou articulação com o território, uma comissão local. Fala da falta de
orientação. João pede a palavra e diz que não fala pela Escola, mas no que diz respeito as escolas técnicas, em
nenhum momento as escolas técnicas foram chamadas, fala que a certificação não será das escolas e que é
necessário discutir com a escola. Viviane pede a palavra e diz que gostaria de pontuar duas coisas: primeira,
que não fomos envolvidos no processo e nem que nem sabíamos que ocorreria. Segundo ponto, ainda estamos
em um processo que não temos informações. Quanto a informação que a Carla e a Marcela seriam as pessoas a
serem responsáveis pelas informações, foi a Verônica do COSEMS que passou essa informação. Diz que a
escola ainda está esperando ser convidados para a discussão. Carla fala que sempre está a disposição, mas
não cobrar responsabilidades e nem imputar responsabilidade. Diz que a escola perde a função se forem
excluídas do processo e que isso não pode acontecer, senão as escolas deixam de existir e que as escolas
municipais também sejam envolvidas. Que precisa pressionar a própria secretaria do ministério e questionar
porque não participamos do processo. Viviane fala do compromisso do ministério do envolvimento e não
cumpriram esse compromisso, foi esquecimento? Eugênio fala que julga pertinente que essa colegiado faça
esses e outros questionamentos e depois informe a sua posição considerando o histórico levantado aqui. Carla
fala que não vê essa necessidade devido a posição do COSEMS e da Escola já estar claro, senão esse assunto
estaria sendo tratado apenas no COSEMS. Viviane fala que devemos aguardar. Carla pede que essa pauta
continue nas discussões das assembleias até que seja tudo esclarecido. João pergunta se mais alguém quer se
manifestar, ninguém se manifesta. João então, agradece a presença de todos, as pautas discutidas e não tendo
mais nada a acrescentar e após termino de todas as pautas inscritas, todos se despedem. João Batista encerra
a reunião as 12:15 horas e por ser via WEB, não sendo possível as assinaturas de todos os presentes, e nada
mais tendo a acrescentar, após aprovação, será assinada por mim, como responsável pela elaboração dessa
ATA e também pelo presidente interino da CIES-GO, logo após a relação de todos os participantes. Segue os
nomes de todos os participantes abaixo relacionados.
1. João Batista Moreira de Melo – Presidente interino da CIES Estadual e Técnico da SESG-SES-GO
2. Soraia Guimarães – Secretária Executiva da CIES Estadual
3. Júlia Beatriz Dani Rinaldi – RS Sudoeste I
3. Eugênio Lúcio - RS Central
4. Elza Neves – RS Sudoeste I – RS Sudoeste I e CIES Sudoeste I
5. Viviane Leonel Cassimiro – Superintendente da SESG
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6. Sylvéria Milhomem – SUVISA – CGEC
7. Alessandra Siqueira – RS Sul
8. Madalena Queluz – EMSP – GO -SESG
9. Carla Guimarães – COSEMS-GO
10. Maria Celina Carvalho – RS Centro Sul
11. Fernanda Pimenta – Gerência de Pesquisa –SESG-GO
12. Valderlina Honorata – RS Subcoordenadora EPS São Patrício I
13. Kelly Coutinho – Secretária de Saúde de Montividiu
14. José Antônio – EMSP-AP
15. Ivana Rocha – MS-SEINF
16. Rosane Pires – RS Central
17. Profa. Marília Rabelo – PUC
18. Maria Luiza Lima – Discente Mestrado Saúde Coletiva
19. Edna Manrique – LACEN
20. Janislene Vilela – Coordenadora de EPS RS Sudoeste II
21. Alessandra Siqueira – Coordenadora de EPS RS Sul
22. Renata Carvalho – Coordenadora de Performance RS Entorno Sul
23. Hamilton José Amorim Rezende – Coordenador de Promoção a Saúde
24. Weila Cristina de Moura Vitor Siqueira – Coordenadora de Apoio Técnico
Regional de Educação Permanente –SESG-SES-GO
25. Fernanda Ximenes –
26. Luciane Schroeder – Coordenação de Saúde Mental e Populações Específicas RS Sudoeste I
27. Maria Aparecida Mendonça –
28. Mirian Cristina Oliveira –
29. Roberta Camarini – Coordenação Integral a Saúde
30. Maria Alice Coelho –
31. Maria Vânia – Representante da CIES Sudoeste I – da Secretaria Estadual de Educação
32. Alessandra Belota – MS-SEINF
33. Tânia Laila Pacheco Rezende – Coord. EPS RS Oeste II
34. Ana Cleides –
35. Priscila dos Santos -
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