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

ASSEMBLEIA
COMISSÃO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO
Data: 25/11/2020 - VIA WEB GOOGLE MEET
PAUTAS –
1.
2.

Acolhimento realizado pela Presidente;
Entrega dos resultados das ações da CIES Estadual em 2020 e aprovação
do calendário anual;
3. Informe sobre mudança no nome do Curso de Capacitação em Metodologia
Científica: Minicursos auto instrucionais - MC 15, aprovado na plenária da
CIB em 18/07/19 Resolução CIB 159/2019.
ATA
Devido a problemas de conexão por parte da secretária da CIES, essa Ata será
apenas um pequeno relatório do que foi tratado em assembleia. Aos vinte e cinco dias
do mês de novembro de dois mil e vinte – 25/11/2020, ocorreu a 6ª Assembleia Ordinária
da CIES estadual, com a participação dos membros, técnicos da SESG, COSEMS, Coord.
De EPS da SES, Coord. De Regionais, EMSP APGO e outros. Edy-Lamar faz o
acolhimento, faz a leitura da pauta do dia e inicia a reunião abordando o tema do Guia de
enfrentamento a Covid-19. Fala que devemos pensar em como trabalhar o Guia em 2021
devido a troca de gestores e servidores. Júlia fala que vamos ter muito trabalho em 2021
após pandemia com a mudança de gestores e servidores comissionados e que vamos ter
muito retrabalho com a implantação das ações. Carla concorda dizendo que não apenas
com o guia de saúde mental, mas com o retrabalho, com os novos gestores e demais
equipes com todos os processos que ocorrem sob a responsabilidade de EPS,CIES, GUIA
Orientador e outras ações. E diz que os novos gestores em sua maioria nem da Saúde são.
Edy-Lamar concordou e disse que a troca de prefeitos foi geral. A vontade da população
foi expressiva em trocar, portanto vai haver muito retrabalho. Abordou também o tema da
cartilha, perguntou se todos já havia lido e se alguém ainda não leu, deveria ler, porque
ficou muito boa. Pede também apoio para o Guia da Saúde mental nos municípios. Como a
apresentação de encerramento das ações da CIES não pôde ser apresentada pela Soraia que
estava com problemas de conexão, Edy-Lamar faz a apresentação da Entrega dos
resultados das ações da CIES Estadual em 2020 e aprovação do calendário anual,
onde mostra todas as ações feita pela CIES Estadual e que também aborda todas os
problemas encontrados no tele trabalho devido a pandemia. Na apresentação também está
para ser aprovado o calendário da CIES para 2021. E após término da apresentação, todos
parabenizam pelo trabalho. E em e referência ao calendário, Carla solicita se possível a
mudança da quarta feira para outro dia da semana, outros membros levantam outros
problemas e não chegam a nenhum consenso quanto ao calendário. Fica pactuado que a
Soraia entrará em contato com a CIB, (Lirce) no início do ano, para saber quando vai
ocorrer as reuniões da CIB para que a CIES possa fazer seu calendário e aprova-lo. Mas,
pactua-se a primeira reunião de 2021 para 19/01/2021. Edy-Lamar passa a palavra para o
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Aurélio para que ele inicie a apresentação da última pauta da reunião, para falar sobre o
curso aprovado na plenária da CIB em 18/07/19 Resolução CIB 159/2019, diz que o mini
curso passou por revisão de sua ementa, solicita também solicita a mudança do título
somente desse minicurso. Aurélio apresenta a proposta, fala do objetivo, das metas, do
financiamento, da metodologia e etc., diz que nesses minicursos não haverá tutor. Diz que
terá muitos textos, blogs e vídeos referência para apoiar os alunos no processo de
aprendizagem. Apresenta a mudança do nome do minicurso que sofreu alteração:
DE: MC 15 Notas Técnicas de Revisão Rápida de avaliação de tecnologias em saúde
(NTRR-ATS) PARA: MC 15 - Competências básicas de avaliação de tecnologias em
saúde para gestores e técnicos do SUS. Aurélio durante as discussões, fala também de
outro minicurso o de ATS, fala das possíveis alterações que ocorrerão para oficinas
presenciais ou tele aulas. Fala também da possível alteração do nome para Formação
Técnica em ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde ) e que apresentará possivelmente
em uma próxima assembleia. Aurélio fala da questão dos pareceres, da falta de
profissionais que tenham essa capacidade. Após a apresentação do Aurélio, Carla fala, diz
que isso vem em boa hora, a preocupação em qualificar e capacitar os profissionais nessa
área de pesquisa. Edy-Lamar pergunta se mais alguém gostaria de se manifestar. Pactua-se
então a mudança de nome do curso. Não tendo mais discussões e após termino das pautas,
todos se despedem. Edy-Lamar encerra a reunião as 10:00 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 pela presidente
da CIES, logo após a relação de todos os participantes. Segue os nomes de todos os
participantes abaixo relacionados e algumas fotos. Participaram da Assembleia 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. Eugênio Lúcio - RS Central
6. Ruth Chaves – RS Rio Vermelho
7. Janislene Vilela-RS Sudoeste II
8. Tânia Laila Rezende – coord. EPS RS Oeste II
9. Sylvéria Milhomem – SUVISA – CIEVS
10. Fernanda Pimenta-SESG
11. Ivane Nazário-SESG
12. Alessandra Siqueira- RS Sul
13. Aurélio de Melo-SESG
14. Carla Guimarães-COSEMS
15. Maria Celina Carvalho -RS Centro Sul
16. Elza Neves – RS Sudoeste I-CIES Sudoeste I
17. Maria Sueli Gonçalves- RS Entorno Norte
18. Marília Nunes-SUVISA
19. Maysa Oliveira
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Continuação das assinaturas da assembleia dia 25/11/2020.
20. Valderlina Honorata- RS São Patrício I
21. Vanessa Carvalho22. Cinthia Manso Sales23. Nádia Fleury
24. Vera Jacó – RS Estrada de Ferro
25. Maria Sueli – RS Entorno Norte
26. Madalena Queluz - representando EMSP/Ap-GO
27. Maria Alice Coelho28. André dos Santos – RS Entorno Norte
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