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2ª ASSEMBLEIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

Data: 23/03/2021 - VIA WEB GOOGLE MEET 

PAUTAS – INFORMES 

1. Acolhimento realizado pelo Presidente; 

2. Pauta da Gerência de Pesquisa e Inovação  

 Projeto: Capacitação em metodologia da pesquisa: minicursos auto instrucionais  

 Redução da carga horária total do projeto de Capacitação em metodologia da pesquisa: 

minicursos auto instrucionais, de 400 para 380 horas.  

 Sobre a indisponibilidade dos 17 minicursos proposto para a Capacitação em metodologia 

da pesquisa: minicursos auto instrucionais, no período de março a outubro de 2020, porém, 

estão disponíveis na plataforma EAD 15 minicursos auto instrucionais.  

Fala: Fernanda Pimenta Simon Ferreira - Gerente de Pesquisa e Inovação/SESG e/ou 

representante da gerência 

3. Pauta do Gabinete SESG 

 Apresentação do Relatório sobre cursos realizados na SESG; 

Fala: Claudia Alves – GAB SESG 

4. Pauta RS Sudoeste I 

 Apresentação da criação do NEPS de Santo Antônio da Barra e impactos no município.  

Fala: Phierdecarlo Campos Ayres de Oliveira – Município de Santo Antônio da Barra . 

5. Pauta extra:  

 Atuação das Coordenações de EPS junto ao Controle Social.  

Fala: Eugênio coordenador de EPS RS Central 

ATA 
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte um (23/03/2021), às 08h30min, via WEB MEET 

conferência ocorreu a 2ª Assembleia Ordinária da CIES Estado-GO, com a presença dos membros da CIES 

Estadual, sendo técnicos da SES - Regionais de Saúde e Superintendências da SES, SESG, EMSP-AP, 

EMSP-GO COSEMS, SEINSF-MS e etc. Soraia dá inicio a reunião, faz o acolhimento, fala do afastamento da 

Edy-Lamar da presidência da CIES-GO, fala da transferência de função para o João conforme regimento e 

passa para o João dar prosseguimento  as pautas. João fala que sente muito a saída de Edy-Lamar, que são três 

mandatos de muito trabalho e dedicação, que a CIES é grata por toda essa dedicação. João passa a palavra para 

Fernanda da gerência de pesquisa para fazer a apresentação do informe Capacitação em metodologia da 

pesquisa: minicursos auto instrucionais, fala da Redução de carga horária do minicurso auto 

instrucional - MC09 - Prática informada por evidências (PIE) - de 40 horas para 20 horas, em concordância 

com responsáveis à época. Que será uma modificação que não trará prejuízo ao conteúdo pedagógico, bem 

como nenhum prejuízo à conteudista, uma vez que houve comunicação prévia à elaboração do conteúdo, pela 

carta convite de 20 horas a conteudista. Também sem aumento de custo financeiro ao projeto dos MC. Explica 

que haverá redução da carga horária total do projeto de Capacitação em metodologia da pesquisa: minicursos 

auto instrucionais, de 400 para 380 horas. Que não foi possível os 17 minicursos proposto para 

a Capacitação em metodologia da pesquisa: minicursos auto instrucionais, no período de março a outubro de 

2020, porém, estão disponíveis na plataforma EAD 15 minicursos auto instrucionais. Diz também que os 

minicursos na modalidade à distância são ofertados de modo permanente no ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) na Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG). Fernanda encerra suas falas 

e abre para perguntas. Ruth da regional Rio Vermelho, pergunta se todos podem fazer esses minicursos. 

Fernanda fala que são abertos a comunidade e gratuitos. Como não houve mais questionamentos, João passa a 

palavra para Claudia Alves do Gabinete SESG, Apresentação do Relatório sobre cursos realizados na 
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SESG. Claudia inicia sua apresentação falando da planilha de cursos, que a planilha não está completa, que 

muitas ações não são planejadas, mas acontecem no meio do caminho e que as que não são realizadas não 

estão aparecendo porque a planilha é muito grande devido ao RAG e que ela só trouxe para apresentação o que 

realmente era pauta de hoje conforme solicitado na assembleia anterior. Mas que ela está trabalhando ainda na 

planilha e que se compromete a enviar depois. Carla fala que a informação de recursos é fundamental para 

saber as ações. Elza fala da importância de monitorar os egressos. Eugênio fala que é importante para que se 

faça ajustes nos cursos para dar continuidade das ações. Claudia fala que vai providenciar e que assim que 

tiver pronto traz em outro momento na assembleia. Carla fala da importância do egresso para que possamos 

entender o impacto das ações. Fala também que a cobrança da CIES em relação aos recursos, é porque é a 

função da CIES e monitorar os egressos é para ter uma devolutiva do que foi investido nele.  Claudia fala do 

projeto de intervenção que estão presente em todos os cursos de mais de sessenta horas, mas que em 2020 

devido a pandemia não foi implantado. Carla pede novamente explicações sobre o orçamento. Cláudia fala que 

não está ápita a falar sobre orçamento e que isso posteriormente a Superintendente pode falar na CIES. Carla 

fala que a necessidade de identificar recursos é para priorizar as ações e que o assunto deve estar na mesa de 

discussão da CIES Estadual que nesse momento a CIES está em análise dos PAREPS e assim priorizar as 

demandas. E que uma das priorizações precisa ser a educação profissional, saber se existe o recurso e quanto, 

para priorizar as ações. Não é que a CIES quer monitorar o recurso, mas a ação de identificação da demanda 

prioritária para que possa priorizar os problemas detectados. Sugere que na mesa de negociação, a CIES tenha 

espaço para participação. Sylvéria fala que concorda com a Carla, devolutiva do investimento com projeto de 

intervenção. Cintia Clara fala que isso é essencial. Esse tipo de acompanhamento contribui para dar liga na 

prática, a partir dessa perspectiva que apontou. Quais os nós? Como a CIES poderia contribuir? Quais outros 

atores poderiam ser necessários? Até porque, a estratégia na dimensão da EPS, não necessariamente precisam 

vir em formato de cursos.  Ruth concorda e fala que o curso de conselheiros na região Rio Vermelho é muito 

necessário. Eugênio concorda com a fala da Carla. João também concorda com a fala da Carla. Claudia diz que 

pode enviar a planilha para que seja discutida nas reuniões de análise dos PAREPS que a CIES está 

promovendo. Elza fala que o espaço das assembleias da CIES Estadual não deve ser visto apenas como um 

local onde se apresenta cursos, mas de debate e que todos possam trazer as necessidades das demandas. Todos 

dizem que sim e que aguardam a planilha orçamentária. Rosana pergunta qual a análise que vocês fizeram 

desses resultados e a proposta para melhorias e soluções de acordo com os resultados negativos. Carla dia que 

na verdade Rosana o que a Cláudia está apresentando é a realização, egresso e impacto ainda não tem resposta 

para isso. Júlia fala que a apresentação da Claudia foi ótima, que a escola está trabalhando muito nos 

PAREPS. João pergunta se todas as dúvidas foram sanadas. Todos concordam e diz que vão esperar o envio da 

planilha que a Claudia está trabalhando. João passa a palavra para Phierdecarlo do município de Santo 

Antônio da Barra para falar sobre Apresentação da criação do NEPS de Santo Antônio da Barra e 

impactos no município. Inicia falando da sua formação em Engenharia Ambiental, experiência desde que 

iniciou suas funções na prefeitura na limpeza Urbana, e foi convidado pelo prefeito para atuar na saúde em 

2071, fala da sua trajetória, diz que na troca de gestor muitos servidores foram dispensados e que ele assumiu 

toda parte de Sistemas da Secretaria de Saúde municipal de Santo Antônio da Barra no prontuário do Cidadão, 

fala do seu crescimento até a Elza ligar e falar da indicação para CIES Regional. Elza me ensinou quase tudo 

sobre EPS e CIES. Coloca sua apresentação para todos e fala do  monitoramento dos participantes dos cursos 

ofertados, planejamento em com a dos indicadores municipais. Fala da criação dos NEPS, Fala do trabalho em 

conjunto toda segunda-feira, compartilha vários documentos na tela. Após a sua fala, Ruth dá os parabéns, e 

pergunta se ele não poderia participar de algumas CIR para mostrar essa experiência tão exitosa. Rosana fala 

que participou de uma assembleia na CIES Central que convidaram um município para apresentar seu plano de 

EPS e foi excelente a experiência. Júlia fala que a mudança no município de Santo Antônio da Barra foi 

excelente. Ruth fala que foi uma experiência exitosa e maravilhosa. Carla fala que tem sido um trabalho 

perfeito. Sylvéria também elogia o trabalho feito por ele. Mirian Dias pede par que ele envie os documentos e 

a apresentação do secretário do município apresentados hoje, para todos. Celina fala que foi uma história de 

vida gratificante, e um aprendizado para ele e todos nós que ouvimos essa narrativa. História que enche nossos 

olhos de  um jovem imbuído de vontade, compromisso e responsabilidade. Que tem muita gratidão por ele 

compartilhar isso na CIES. Janislene parabeniza. Cinthia Manso fala que é inspiração e motivação para todos e 
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que as CIES, deveriam convidá-lo para participar das reuniões das CIR das regiões para compartilhar essa 

experiência. Ruth fala que o gestor de Santo Antônio da Barra também merece os parabéns pelo apoio dado. 

Phierdecarlo agradece. Cintia Clara pede para o João que quando encerrar as falas sobre a 

apresentação,(excelente por sinal, em termos de construção e produto) ela gostaria de apresentar a mais nova 

integrante da equipe SEINSF-GO-MS. João fala para Cintia que depois da fala do Eugênio ela pode 

apresentar. Eugenio inicia sua fala, dizendo sobre a Atuação das Coordenações de EPS junto ao Controle 

Social. Diz existir muitas dúvidas. Weila diz que em reunião do PRI, que teve a participação do presidente do 

Conselho foi dito mesmo para os coordenadores de EPS serem os  representantes do Conselho em cada 

região. Foi dito também que não podemos assumir essa responsabilidade direta. Cada coordenação já tem seu 

papel importante nesse sentido. E foi discutido com os superintendentes e a Dra. Luciana, os coordenadores 

não vai responder pelos conselhos. Júlia fala do SEI enviado. Tânia Laila fala que a experiência com os 

Conselhos é que sempre teve uma referência para lidar com os Conselhos. Ela se preocupa com a quantidade 

de contatos de todas as coordenações com os Conselhos. Os municípios estão sobrecarregados com o 

momento que estão vivendo, estão ocorrendo muitos óbitos e óbitos de pessoas conhecidas, parentes e etc. 

Precisamos de muita ajuda e sutileza na sensibilização aos gestores para que ele pare tudo, para preencher uma 

planilha de 90 páginas do PRI. Cintia Clara fala que sobre o PRI não entendeu direito e que precisa discutir 

isso no grupo condutor, são várias pessoas para tratar disso e que também não entendeu bem essa relação dos 

Conselhos com as Coordenações de EPS. Celina fala que  a primeira informação da Coordenação de EPS, se 

ela entendeu direito, em relação as demandas do Conselho, todos ficaram confusos. Diz que sua coordenadora 

explicou que as demandas seriam repassadas aos coordenadores gerais e eles repassariam as outras 

coordenações. Weila diz que a Celina entendeu corretamente, que será feito dessa forma. João pergunta se o 

Eugênio foi contemplado com as respostas. Eugênio concorda. Passa a palavra para Cintia Clara apresentar a 

Alessandra Belota. Alessandra se apresenta e diz que estará a disposição para contribuir no que for preciso. 

Eugênio também apresenta Maria Luiza da RS Central. João passa a palavra para Soraia que fala do 

afastamento da Presidente da CIES Estado-GO Edy-Lamar por razões pessoais e que conforme regimento da 

CIES, o vice-presidente assume como interino até o final de 2021, quando estarão em processo eleitoral para o 

biênio 2022/2023. Todos lamentam, mas parabenizam o João pela nova função. João agradece e não tendo 

mais discussões e após termino das pautas, todos se despedem. João Batista encerra a reunião as 11:45 horas e 

por ser via WEB, não sendo possível as assinaturas de todos os presentes, e nada mais tendo a acrescentar, será 

assinada por mim, como responsável pela elaboração dessa ATA e também pelo  presidente interino da CIES, 

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-16. Elza Neves – RS Sudoeste I e CIES Sudoeste I 

5. Tânia Laila Pacheco Rezende – coord. EPS RS Oeste II 

9. Sylvéria Milhomem – SUVISA – CIEVS 

10. Alessandra Siqueira- RS Sul 

11. Claudia Alves – GAB - SESG 

12. Carla Guimarães-COSEMS-GO 

13. Maria Celina Carvalho -RS Centro Sul 

14. Fernanda Pimenta – Gerência de Pesquisa –SESG-GO 

15. Valderlina Honorata- RS Subcoordenadora EPS São Patrício I 

15. Cintia Clara –SEINSF-MS 

16. José Antônio- EMSP-AP 

17. Ivana Rocha – MS-SEINF 

18. Vera Jacó – RS Estrada de Ferro 

19. Welingta Tarciany-COSEMS-GO 

20. Cinthia Manso Sales – Coordenadora de EPS RS Serra da Mesa 

21. Miriam Campos Oliveira Dias – Coordenadora de EPS RS São Patrício I  
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22. Janislene Vilela – Coordenadora de EPS RS Sudoeste II 

23. Alessandra Siqueira – Coordenadora de EPS RS Sul 

24. Maria da Guia – Subcoordenadora de EPS RS Sul 

25. Rosane Pires– RS Central 

26. Flávia Cassimiro – SESG 

27. Weila Cristina de Moura Vitor Siqueira – Coordenadora de Apoio Técnico  

    Regional de Educação Permanente –SESG-SES-GO 

28. Gleydson Alves Silva – Subcoordenador de EPS RS Sudoeste I 

29. Maria Luiza Lima – 

30. Tais Regina de Morais – Subcoordenadora de EPS RS Central 

31. Mirian Cristina Oliveira –  

32. Ruth Chaves dos Santos– Coordenadora de EPS RS Rio Vermelho 

33. Valderlina Honorata da Silva – Subcoordenadora de EPS RS São Patrício I 

34. Phierdecarlo Campos Ayres de Oliveira – Município de Sto. Antônio da Barra 

35. Madalena Queluz -  EMSP-GO e SESG 

36. Alessandra Belota – MS-SEINF 
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