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5ª ASSEMBLEIA
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO
Data: 21/10/2020- VIA WEB GOOGLE MEET
PAUTAS –
1. Acolhimento;
2. Entrega dos resultados das ações da CIES Estadual referente ao Guia Orientador junto
aos Núcleos Microrregionais;
3. Apresentação do curso de Qualificação sobre o Centro Regionalizado de Atenção ao
Diabético;
4. Capacitação de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal no processo de Trabalho;
5. Substituição das Coordenações Pedagógica e Técnica da CIES Estadual.
Discussão sobre a Atuação dos Coordenadores da CIES estadual referente aos
trabalhos executados em 2020;
6. Apresentação da Cartilha da CIES (pauta extraordinária)
ATA
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte (21/10/2020), às 08h30min, via
WEB MEET conferência ocorreu, a 5ª Assembleia Ordinária da CIES Estado-GO, com a
presença dos membros da CIES Estadual, parceiros e convidados. Edy-Lamar faz o
acolhimento, faz a leitura da pauta do dia e pede autorização dos membros para inverter a ordem
das falas. Pede para Eliana iniciar a apresentação do curso de Capacitação de Auxiliares e
Técnicos em Saúde Bucal no processo de Trabalho. Eliana inicia justificando o projeto
falando da Política Nacional de Saúde Bucal. Fala do Programa Brasil Sorridente, fala das
ações conjunta de promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, cura e reabilitação,
tanto no nível individual, quanto coletivo, fala das equipes de saúde bucal na Estratégia da
Família (ESB) dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), dos Laboratórios de
Próteses Dentárias (LRPD), das Unidades de Odontologia Móvel (UOM), serviços hospitalares
em Saúde Bucal organizados em rede para atendimento integral às pessoas, conforme a sua
necessidade. Fala da quantidade de vagas – 1792 distribuídas pelas dezoito regiões de saúde,
explica sobre a meta e objetivos gerais e específicos do curso que é qualificar esses mil e
setecentos e noventa e dois profissionais de ASB e TSB na Atenção Básica especializada, Fala
dos critérios de ingresso, da metodologia em EaD, carga horária de 40 horas, com quatorze
turmas com trinta e dois alunos por turma. Fala da forma de avaliação. Do recurso PROFAPS.
Eliana encerra a apresentação e deixa em aberto para perguntas. Júlia e Elza falam sobre as
duplas de profissionais que necessitam de ter afinidades para que dê certo essa parceria. Eliana
diz que a interação é virtual e a equipe é multidisciplinar. João pergunta sobre a questão
orçamentária e sugere tirar a palavra técnico do projeto. Fala também das atribuições que são
diferentes e pede para observar o detalhe na execução e deixar claro o que o auxiliar faz e o que
o técnico faz. Júlia levanta a questão das palavras capacitação e qualificação. Ruth fala que ela
também tem dúvidas quanto as palavras. Neide fala no chat que a diferença entre qualificação
e qualificação é que qualificação dá base ao profissional para que ele se forme, esteja apto ao
trabalho, enquanto que capacitação fomenta seu crescimento contínuo, focado em seu
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aprimoramento e na evolução de suas habilidades e capacidades técnicas, emocionais e
comportamentais. Soraia lê a definição das duas palavras no dicionário e acabam entrando no
consenso que no projeto está correto. Não tendo mais questionamentos, o curso é aprovado e
Edy-Lamar passa para a próxima pauta, apresenta as Relatório das ações da CIES referente
ao Guia Orientador, ações essas, solicitação de apoio da CIES ao Comitê de Organização das
RAS para Enfrentamento à Pandemia pela COVID-19, fala do relatório feito e que será
publicado na página da CIES no site da SES e enviado a todos os membros para averiguação.
Júlia também apresenta o Relatório do Questionário de Monitoramento das Ações do Guia
Orientador. Após a apresentação da Júlia, Edy-Lamar informa que o questionário também
será enviado e postado juntamente com o relatório das ações. Edy-Lamar abre para sugestões
e debates. João parabeniza pelas ações, Eugênio também parabeniza a CIES pelo trabalho
intenso, faz a sugestão de divulgar e monitorar o próprio documento. Elza dá a sugestão que
deveria ser apresentado nas CIRs para que com essas ações as CIES sejam mais valorizadas.
Eliana diz que achou muito rico de informações e que vai contribuir muito para o processo de
trabalho da SES. Júlia agradece a todos pelos elogios, mas diz que teve contribuição do
COSEMS e da Gerencia de Pesquisa da Escola. Diz que a CIES tem ajudado no fortalecimento
das coordenações de EPS. Mirian Cristina fala que o questionário veio para fortalecer as
coordenações de EPS e que é o momento da EPS no Estado de Goiás. Fala também que a CIES
será envolvida no processo do Guia de Saúde Mental. Questiona o choque de agendas para as
reuniões e que nesse mesmo dia da assembleia da CIES, está ocorrendo o GT de Governança e
que isso não pode ocorrer. Soraia diz que a CIES é a primeira instância e que por ser a primeira
instância a CIB muitas vezes não envia calendário das outras instâncias, antes que a CIES faça
o dela por isso, acaba entrando em choque. E que a CIES muitas vezes faz o possível, para
que nossas assembleias não coincidem com as CIRs e que as vezes muda suas reuniões, para
atender aos membros e que essa data de hoje específica foi para atender ao Comitê de
enfrentamento a Covid-19 e que precisava que nós passássemos as informações para eles, antes.
Mas sempre fazemos o possível para que não choque. Edy-Lamar fala que a CIES pede
justamente indicações para membros de titulares e suplentes, para que quando um não puder o
outro possa substituir. Cíntia do MS-SEINSF, parabeniza a CIES e diz que sempre estão a
disposição para cooperar no que for preciso. Encerram-se as falas sobre as Ações da CIES
referente ao Guia. Edy-Lamar passa a palavra para a Elza falar do Curso de Qualificação
sobre o Centro Regionalizado de Atenção ao Diabético. Elza diz que queria apenas informar
sobre o curso, fala do Centro de Reabilitação de Diabéticos, fala do de Goiânia que só atende
Goiânia. Elza fala que a participação da CIES nas CIRs é muito importante. Fala que a
coordenação de EPS é quem faz levantamentos de demandas, que na RS Sudoeste I, ela e a
Júlia trabalham juntas, CIES e Coordenação de EPS. Assim tudo fica mais organizado. EdyLamar parabeniza o trabalho da RS Sudoeste I. Janislene fala da CIES ver a possibilidade de
capacitação para usar as ferramentas da internet como o MEET e o ZOOM. Diz que o COSEMS
vai disponibilizar o link para as regionais e que precisam capacitar para usar as ferramentas,
porque muitos não conseguem. Edy-Lamar pede a Júlia e a Elza para fazer um passo a passo,
bem simples para que as pessoas possam entender e usar essas ferramentas. Edy-Lamar encerra
a pauta e passa para pauta de substituição das coordenações da CIES. Fala do desempenho da
Júlia e que a Rosemary Simiema não tem participado das ações e nem das reuniões da CIES.
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Diz que a CIES entende o grande trabalho dos servidores da SUVISA, mas que como a Júlia
tem desempenhado um trabalho significativo, propõe que a Júlia Rinaldi exerça a função de
coordenadora pedagógica e a Rose passe a desempenhar o de subcoordenadora. Todos
concordam com a inversão das funções. Fala também da entrega da função da coordenação
técnica pela Maria de Lourdes Avelino que passou a ser coordenadora geral da Regional de
Saúde Entorno Sul e que não pode mais exercer a função na CIES devido a grande demanda de
trabalho na regional. Indica o nome da Sylvéria Milhomem da SUVISA em substituição da
função. Sylvéria aceita a indicação e todos concordam em unanimidade. Diz que a próxima
assembleia para os membros pensarem em um nome para substituir o Lafaiete na coordenação
de comunicação, porque ele também não tem participado da CIES. Encerra-se essa pauta e
passa a palavra para Soraia apresentar a Cartilha da CIES produzida por ela, com correção
pedagógica da Júlia e arte visual da SESG, Angélica e Wusula. Após apresentação, Maria
Celina fala das ações da CIES e parabeniza. Ivane também parabeniza a atuação da CIES. Após
término das discussões, transcrevo as manifestações no CHAT de alguns membros. Jaqueline
Pacheco diz que acredita que se deve pensar em um formato de trabalho, não somente em
virtude do que a pandemia evidenciou. Precisamos nos adaptar a novos tempos em que a
tecnologia está ai para otimizar, acelerar, integrar e diga-se de passagem, economizar. Além das
possibilidades e facilidades. Janislene Vilela diz concordar com Jaqueline. Devemos pensar
em capacitar os profissionais das Regionais para que sejam aptos a desenvolver habilidades
nessas novas ferramentas de trabalho, com o ZOOM, Google MEET e várias outras
ferramentas. Jaqueline escreve também que pessoalmente só pode parabenizar com louvor pelo
trabalho executado. Com certeza muitos resultados positivos serão colhidos. Neide Manso:
Parabéns a todos os envolvidos no excelente trabalho. Cíntia Clara do MS: Excelente trabalho
pessoal. Tânia Laila: Parabéns, trabalho muito bom. Nós já estamos terminando a implantação
do Guia e esse relatório pode subsidiar a conclusão nos municípios. Ruth Chaves: Também
quero parabenizar a equipe da CIES Estadual que pensou e elaborou o monitoramento. Perfeito!
Deve ser divulgado amplamente. É um instrumento que vai nos apoiar e apoiar os gestores no
planejamento de novas ações e reorganização de novos arranjos de enfrentamento da pandemia
que continua e, que ainda não sabemos se teremos vacina no próximo ano, isso ainda não está
confirmado. Mirian SESG: diz acreditar que mesmo tendo suplente nas indicações da CIES,
é necessário ter cuidado com as agendas. Maria Celina: diz ter ficado ansiosa para acessar esse
relatório. Acredito que é um instrumento, além de conhecimento da realidade dos municípios,
subsidia-nos na própria compreensão do que é EPS e a CIES, que tipo de ações essas duas
instâncias desenvolvem para acrescentar às ações do SUS. Parabéns! Aos envolvidos em todo
processo! Neide Manso: parabéns Soraia e a todos os envolvidos. Jaqueline Pacheco: Parabéns
Soraia e equipe responsável! Um belo trabalho. Janislene Vilela: parabéns Soraia pelo
conteúdo sobre CIES. Elza: Parabéns, ficou ótimo. Maria Celina: Nossa, essa Cartilha é tudo!
Quero acessar e enviar para todos da Regional Centro Sul. Importantíssimo documento de
aprendizado, parabéns! Ruth Chaves: parabéns para a equipe de elaboração da Cartilha da
CIES. Nossa CIES Estadual está muito bem conduzida. Parabéns Edy-Lamar. Edy-Lamar
agradece os elogios, diz que precisamos aprender a receber elogios e não ficar se justificando,
dizendo que não fez sozinho, que isso e aquilo. Se fizemos um trabalho digno de elogios, vamos
aceitá-los. E após pautas discutidas, todos se despedem, Edy-Lamar encerra a reunião as 11:15
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horas e por ser via WEB, não sendo possível assinatura de todos os presentes, e nada mais tendo
a acrescentar, terá meu nome como responsável pela elaboração dessa ATA e será assinada pela
presidente da CIES Estadual, logo após a relação de todos os participantes. Segue os nomes de
todos os participantes abaixo relacionados. Participaram da 5ª Assembleia da CIES Estadual
por identificação de entrada na sala de conferência:
1. Edy-Lamar Borges de Jesus Sousa - Presidente da CIES Estadual e RS Sul
2. João Batista Moreira de Melo – SESG
3. Soraia Guimarães - Secretária Executiva da CIES Estadual
4. Júlia Beatriz Dani Rinaldi - RS Sudoeste I
5. Mirian Cristina Oliveira – Gerente de Projetos da SESG-SES-GO
6. Eugênio Lúcio - RS Central
7. Ruth Chaves – RS Rio Vermelho
8. Cintia Clara- SEINSF – SEMS
9. Eliene – RS Oeste II
10. Tânia Laila Rezende – coord. EPS RS Oeste II
11. Sylvéria Milhomem-SUVISA
12. Eliana Carvalho – GERAPS-SAIS
13. Neide Manso - SESG-SES-GO
14. Elisabeth Cardoso – SESG-SES-GO
15. Janislene Vilela – RS Sudoeste II
16. Nádia Fleury – SESG-SES-GO
17. Sinan Sara 18. Weila Cristina - SESG-SES-GO
19. Lúcia Alves - RS Serra da Mesa
20. Elza Neves – RS Sudoeste I-CIES Sudoeste I
21. Beatriz Martins – RS Estrada de Ferro
22. Maria Sueli – RS Entorno Norte
23. Maria Celina – RS Centro Sul
24. Ivane Nazário – SESG-SES-GO
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