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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO - CIES

1

Às oito horas e quarenta e cinco minutos de quatro de agosto de dois mil e dezesseis a

2

Secretária Executiva da Comissão de Integração Ensino-Serviço/Comissão Intergestores

3

Bipartite - CIES/CIB-TO - Senhora Inez dos Santos Gonçalves conduziu a quarta reunião

4

ordinária, com os seguintes representantes: Adeusvi Moreira dos Santos/Titular - CIR

5

Amor Perfeito;Eleonora Amaral/Suplente

6

Arruda/Suplente - SPAS; Joana Estela Rezende Vilela/Suplente - lE Privada Técnico;

7

Joseane Araújo Franco/Suplente - ABEn;Kelma de Sousa França/Suplente - CIR Cerrado

8

Tocantins Araguaia; Laudecy Alves do Carmo Soares/Titular - DETSUS; Luiza Regina Dias

9

Noleto/Suplente - Gabinete SES; Márcia Valéria Ribeiro de Queiroz Santana/Titular -

-

SPSUS; EllysSymone Gomes de

SINTRAS; Raimunda Fortaleza

10

SGPES;Maria Lúcia de Oliveira Sousa/Titular

11

Sousa/Suplente - DETSUS;Silvio Marcos Oliveira Lira/Suplente - CIR Amor Perfeito,

12

Sinvaldo dos Santos Moraes/Titular - COSEMS; Sirlene Pereira dos Santos Farias/Titular -

13

CIR Sudeste; Thássia Ribeiro da Paixão/Titular - IE Privada Técnica;Thélia Valente

14

Amorim/Suplente - CIR Sudeste. Senhora Inez iniciou a reunião com a leitura dos itens de

15

pauta:1. Leitura, pactuação e aprovação da pauta; 2. Observações de alterações e

16

aprovação da atada 3 2 Reunião Ordinária de 17/06/2016;3. Momento Formativo: "A

17

disciplina Optativa Telessaúde da Universidade Federal do Tocantins como prática

18

educativa inovadora" - Expositora: Michelle de Jesus Pantoja - Enfermeira - Servidora da

19

Secretaria Estadual de Saúde. Solicitada pela Senhora Laudecy/DETSUS a inclusão do item

20

4. Informe: 4.1. Divulgação doCurso de Pós-Graduação Lato Sensuem Saúde Pública,

21

Senhora Joseane/ABEn-TO solicitou a inclusão do item 4.2. Eleição ABEn-TO e Senhora

22

Marluce/CIES solicitou a inclusão do item 4.3. Novo Membro. Pauta aprovada com

23

alterações. Passou-se ao item 2. Observações de alterações e aprovação da atada 3

24

Reunião Ordinária de 17/06/2016. Ata aprovada sem alterações. Passou-se ao item 3.

25

Momento Formativo: "A disciplina Optativa Telessaúde da Universidade Federal do
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Tocantins como prática educativa inovadora" - Expositora: Micheile de Jesus Pantoja -

27

Enfermeira - Servidora da Secretaria Estadual de Saúde. Senhora Michelie colocou que o

28

Projeto Telessaúde no Tocantins nasceu em 2011 como uma importante ferramenta de

29

inclusão de aproximação dos profissionais com os Centros Universitários e articulação das

30

Redes de Atenção à Saúde (RAS). Disse que em função da estrutura física e tecnológica o

31

Núcleo do Telessaúde está localizado na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Colocou

32

que a construção da disciplina optativa Telessaúde é ofertada no curso de medicina com

33

carga horária de quarenta e cinco horas, interprofissional, sendo vinte vagas para medicina

34

e cinco por curso de nutrição, enfermagem, ciências da computação, comunicação

35

social/jornalismo e que a disciplina oferta um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o

36

Telessaúde Acadêmico. Senhora Michelle colocou que o objetivo da pesquisa foi analisar as

37

concepções, expectativas e vivências dos docentes, discentes e residentes médicos, frente

38

à proposta pedagógica da disciplina optativa "Telessaúde" do curso de medicina da UFT

39

como uma estratégia inovadora de formação de recursos humanos em saúde. Falou sobre

40

a metodologia utilizada, o estudo e coleta de dados e apresentou os resultados e discussão,

41

bem como as conclusões de sua tese de Mestrado. Senhora Micheile expôs o produto

42

proposto em sua tese, um Núcleo de Formação Pedagógica em Saúde na UFT com o

43

objetivo de criar espaço de formação da prática docente em saúde na UFT. Finalizou

44

discorrendo sobre a metodologia, os eixos e temas das oficinas para a qualificação

45

pedagógica dos docentes.Senhora Michele esclareceu à senhora Joseane que o Telessaúde

46

é ligado à Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) que já existe no Estado e que há um

47

ponto de fibra ótica pronto para ser ligado ao HGP.Senhora Márcia Valéria - SGPES colocou

48

que o HGP conseguiu um recurso na justiça em relação à uma questão do Banco ltaú e que

49

pode ser revertido em capacitação para os servidores. Uma das estratégias é de que o ltaú

50

que tem parceria com o Instituto Albert Einstein trabalhe com ensino à distância. Colocou

51

que, nesse sentido, irá começar capacitações nessa modalidade e que a proposta do

52

Senhor Secretário é de que todos os Hospitais Estaduais tenham acesso. Salientou que é

53

sabido o problema da Internet e que já está tendo o empenho de todos para verificar essa

54

questão. Senhor Sinvaldo - COSEMS parabenizou a proposta e falou sobre sua experiência

55

junto à implantação do Telessaúde. Perguntou em relação ao curso de Comunicação Social

Secretaria da
Saúde

/

GOVERNO 00

TOCANTINS

56

e sobre a divisão dos oito módulos com distribuição de carga horária de quarenta e cinco

57

horas semestrais.Senhora Michele disse que a escolha do curso de Comunicação Social, se

58

faz em função da mídia e de que esse profissional é qualificado em tecnologias da

59

informação, redes, aplicativos, mas eles não têm o conhecimento da súde. Colocou que a

60

ideia é focar em programar, criar, propiciar ao aluno de medicina o entendimento do que é

61

um aplicativo, pensar no que a medicina pode contribuir por meio das tecnologias. Quanto

62

à carga horária, disse que os encontros são uma tarde por semana. Senhora Márcia Valéria

63

também parabenizou pelo trabalho apresentado. Colocou que em relação à integração

64

ensino-serviço, o Estado tem um Termo de Cooperação com as Instituições de Ensino e que

65

quanto às Instituições Públicas há dificuldade, pois a contrapartida não pode ser insumo,

66

bens e que em conversa com a professora Senhora Izabel houve um diálogo no sentido da

67

UFT ofertar vagas em cursos Lato Sensu e Stricto Sensu como contrapartida, mas que

68

ouvindo a apresentação, vislumbra a possibilidade de solicitar vagas ou turma para esse

69

módulo proposto. Senhora Márcia Valéria perguntou se as trinta vagas são sempre

70

preenchidas.Senhora Michele disse que,por ser uma disciplina, as vagas são destinadas aos

71

alunos e que quando há ausência de um dos cursos, as vagas são destiadas aos alunos de

72

medicina.Senhor Sinvaldo sugestionou que não cabendo vagas para externos no caso da

73

disciplina optativa, que talvez seria mais rico a participação no produto apresentado, na

74

formação. Senhora Márcia Valéria colocou que a disciplina é importante para entender a

75

ferramentae que a capacitação pedagógica é voltada para os docentes. Senhora Michele

76

sugere um curso em Telessaúde e que pode ser estruturado e ofertar vagas e que,

77

inclusive, essa proposta já é uma demanda do Colegiado. Senhora Inez colocou algumas

78

questões, sendo: Como o tema de Saúde Pública dos três primeiros módulos conversam

79

com os demais cursos?; Como podemos melhorar a integração ensino-serviço, seja há algo

80

pensado?; É possível dentro do AVA, abrir uma sala para os estudantes do Curso de

81

Especialização em Saúde Pública que irá iniciar? Senhora Michele disse que é sim, que é

82

possível, válido e necessário essa ferramenta para o curso de Saúde Pública. Colocou que

83

quanto aos primeiros módulos do curso, há no início esse choque, ma é sempre colocado

84

ao aluno Você não utiliza os serviços de saúde? Senhora Michele disse que quanto à

85

integração ensino-serviço, a proposta está em discussão com a professora Rebeca, para
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86

que o curso de preceptoria seja mais aberto, mais acessível a um número maior de

87

servidores. Passou-se ao item 4. Informes: 4.1. Divulgação doCurso de Pós-Graduação

88

Lato Sensu em Saúde Pública. Solicitante/Expositora: Senhora Laudecy Soares - DETSUS.

89

Senhora Laudecy disse que estão abertos os editais para processo seletivo para o curso de

90

Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública para as vagas de Docente Tutor, Tutor

91

Especialista, Facilitador em Metodologias Ativas e para Discentes. Pediu a colaboração de

92

todos na divulgação. Senhoras Raimunda, Laudecy e Márcia Valéria falaram da

93

transparência e responsabilidade da Etsus na condução dos processos seletivos realizados

94

pela mesma e Senhora Laudecy esclareceu que o perfil do docente segue a necessidade do

95

curso, do Projeto Pedagógico do mesmo. Senhora Márcia Valéria sugeriu trazer em algum

96

momento para a CIES uma apresentação de estrutura de editais utilizados na Etsus e

97

salientou que os editais também seguem o crivo do jurídico. Passou-se ao item 4.2. Eleição

98

ABEn-TO.Soli cita nte/Expositorã: Senhora Joseane Araújo - ABEN-TO.Senhora Joseane

99

informou que a eleição da ABEn será realizada no dia 18 de agosto. Passou-seao item 4.3.

100

Novo Membro. Solicitante/Expositora: Marluce Pilger - responsável pela CIES/CIB-TO.

101

Senhora Marluce apresentou o novo membro da Comissão, a saber: Sílvio Marcos Lira

102

como membro suplente da região de Saúde Amor Perfeito. A reunião foi encerrada às dez

103

horas e trinta e quatro minutos e eu, Inez dos Santos Gonçalves, Secretária Executiva desta

104

Comissão de Integração Ensino-Serviço/Comissão Intergestores Bipartite do Estado do

105

Tocantins - CIES/CIB-TO lavrei esta ata que após aprovada será assinada pelos membros

106

presentes nesta reunião.
MEMBROS DA CIES PRESENTES NA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIES/CIB-TO
04/08/2016

Adeusvi Moreira dos Santos
Eleonora Amaral
EllysSymone Gomes de Arruda
Joana Estela Rezende Vilela
Joseane Araújo Franco
Kelma de Sousa França
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Laudecy Alves do Carmo Soares
Luiza Regina Dias Noleto
Márcia Valéria Ribeiro de Queiroz Santana
Maria Lúcia de Oliveira Sousa
Raimunda Fortaleza Sousa
Silvio Marcos Oliveira Lira
Sinvaldo dos Santos Moraes
Sirlene Pereira dos Santos Farias
Thssia Ribeiro da Paixão
Thélia Valente Amorim
107
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