ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE-CES/RS
RESOLUÇÃO CES/RS n.º09/2011
O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (CES/RS), em
reunião plenária ordinária do dia 21 de outubro de 2010, no uso das suas competências regimentais e das
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8080/90 e 8142/90 e pela Lei Estadual nº 10.097/94, e

Considerando que foram encaminhados para para deliberação 20 projetos de Educação
permanente;
Considerando a análise da Comissão de Educação Permanente, Informação e
Comunicação em Saúde/CES-RS – CEPICS,
Considerando que se observa nos projetos a diversidade entre os temas e cobertura de
diferentes profissionais e participação de conselheiros pelos programas de educação permanente,
com relação entre ensino e serviço, de acordo com os princípios do SUS e da Educação
Permanente.
Considerando que foram incluídas, dentre os Projetos apresentados, algumas sugestões
de melhoria ou pequenas correções como forma de garantir uma melhor compreensão da execução
e também uma melhor avaliação posterior do executado,

RESOLVE:
Art. 1º – Apresentar os projetos aprovados, por Coordenadoria Regional de Saúde,
com respectiva avaliação da Comissão de Educação Permanente, Informação e Comunicação
em Saúde/CES-RS – CEPICS, chancelada pela Plenária deste Colegiado, conforme segue:
1ª Coordenadoria - Porto Alegre
1ª Roda de Educação Permanente do Movimento Estudantil da Saúde
Número previsto de participantes: 75
Carga Horária: 7horas e 30min
Valor: R$ 5.640,00 – Valor por aluno R$ 75,20 por participante.
Forma de contratação: Dispensa de licitação
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Avaliação da Comissão: Este curso atendeu as solicitações da Comissão, priorizando público
diverso com a participação do Controle Social e nos custos teve a atenção para material
didático e de apoio para a roda de Conversa.
3ª Coordenadoria Regional de Saúde – Pelotas
Atenção ao Recém Nascido na Sala de Parto
Público Alvo: profissionais da rede de saúde incluindo 32 médicos dos hospitais da região
Número previsto de participantes: 32 médicos e outros profissionais
Carga horária: 20 horas
Investimento: R$ 7.570,00 - Valor por aluno R$ 236,56
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: Recomendamos complementar/retificar dados relativos ao públicoalvo e número de participantes: Não há definição do número de participantes além dos 32
médicos, para o momento aberto. Prever a participação de conselheiros de saúde no momento
aberto.

Curso de especialização para a rede de atenção psicossocial no âmbito do Sistema Único de
Saúde
Público Alvo: 60 profissionais, preferencialmente com vínculo CAPS/AB/ESF
Carga horária: 425 horas
Investimento: R$ 160.000,00 - Custo por aluno – R$ 2.666,66
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: Este curso tem um custo elevado por ser curso de especialização
com carga horária elevada. Indicamos no módulo X – Incluir Sistemas de Informação em
Saúde e registro de dados essenciais de atenção.
4ª Coordenadoria Regional de Saúde – Santa Maria
Instrumentalizando gestores municipais de saúde, da área de abrangência da 4ª CRS, quanto
à Estratégia de Saúde da Família
Número previsto de participantes: 70
Carga horária: 16 horas
Investimento: R$ 7.659,50 – Valor por aluno – R$ 109,42
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Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: Prever a participação de Conselheiros de saúde.

−

III Seminário de Integração Ensino/Serviço de Saúde de Santa Maria/RS e I Encontro
Regional de Educação Permanente em Saúde
Número previsto de participantes: 350 vagas
Carga horária: 8 horas
Investimento: R$ 7.249,30 – Custo por aluno R$ 20,71
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93

−

Processo de trabalho das equipes de saúde da família da 4ªCRS
Número previsto de participantes: 60 ( cada edição serão 02)
Carga horária: 42 horas (cada edição)
Investimento: R$ 31.008,40. – Custo por aluno R$ 258,00
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93
Avaliação da Comissão: Identificado ponto positivo na previsão do orçamento com
hospedagem e alimentação, além do cuidado na distribuição de recursos entre professores e
material didático.
5ª Coordenadoria Regional de Saúde – Caxias do Sul

−

Atenção a Saúde Mental – Acompanhamento Terapêutico e Redução de Danos
Número previsto de participantes: 50 vagas
Carga horária: 88 horas
Investimento: R$ 13.320, 00 – Custo por aluno R$ 266,40
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: O projeto contempla diversas ações intersetoriais da Região relativo
a temática.

Curso de Formação em Terapia Comunitária Integrativa.
Número previsto de participantes: 30 participantes trabalhadores em Saúde
Carga horária: 80 horas
Investimento: R$ 12.050,00 – Custo por aluno R$ 401,00
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
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Avaliação da Comissão: A oficina é distribuída em módulos o que permite a participação
para além de um único momento. Avaliamos que seja incluído nos participantes trabalhadores
em Saúde Conselheiros.

6ª Coordenadoria – Passo Fundo
•

Diálogos Sobre a Educação Permanente em Saúde na 6ª Coordenadoria Estratégia de

Fortalecimento da Política

Número previsto

de participantes: 90
Carga horária: Previsto dois momentos (elaboração de material didático) e após o Seminário
com 8 horas.
Valor da Atividade: R$ 14.000 sendo o custo por aluno R$ 155,55 – Inclui refeições
Forma de contratação: Não está claro no projeto.
Avaliação da Comissão: Não está claro no Projeto a forma de contratação, conforme
Resoluções do CES/RS “as atividades devem estar de acordo com a “Lei 8.666/93 que
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
O curso tem um valor elevado para a carga horária presencial, no entanto observa-se que
existe a elaboração de material didático para a utilização no encontro presencial, indicamos
que este material seja multiplicado para atingir maior público e ser utilizado em outros
eventos.

•

9ª Coordenadoria – Cruz Alta
Aperfeiçoamento para trabalhadores de nível médio na Estratégia de Saúde da Família
Número previsto de participantes: 120
Carga horária: 56 horas – Sextas á noite e sábados o dia inteiro.
Valor da Atividade: R$ 24.255,65 sendo o custo por aluno R$ 202,13
Forma de contratação: Carta Convite – Licitação
Avaliação da Comissão: Reavaliação e re-adequação dos Custos institucionais, não fica claro
qual é de fato as funções no curso.
De acordo com a resolução do CES/RS, no projeto fala-se de material de Consumo, no
entanto não está previsto elaboração de materiais para futuros cursos.
10ª Coordenadoria Regional de Saúde – Alegrete
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•

Curso de Especialização e aperfeiçoamento em saúde mental coletiva com ênfase em álcool
e outras drogas.
Público-alvo: trabalhadores com curso superior e trabalhadores e conselheiros de saúde e
tutelares com ensino médio dos municípios da 10ª CRS.
Número previsto de participantes: 50 (30 especialização, 20 aperfeiçoamento)
Carga horária: 400 horas (especialistas) e 370 (aperfeiçoandos)
Investimento: R$ 100.000,00 – Custo por aluno R$ 2.000,00
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: Estes cursos tem longa duração, sendo o Custo por aluno é uma
média, uma vez que especialista e aperfeiçoamento tem cargas horárias distintas.
12ª Coordenadoria Regional de Saúde – Santo Angelo

Curso de Formação em Terapia Comunitária Integrativa.
Número previsto de participantes: 80
Carga horária: 360 horas
Investimento: R$ 63.434,40 – Custo por aluno R$ 792,93
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: Readequar classificação da natureza da despesa descrita como
Material Permanente para Serviços de Terceiros (locação de salas e auditórios) – R$ 5.000,00.
Prever a participação de conselheiros de saúde.
Curso de Formação em Terapia Comunitária Integrativa.
Número previsto de participantes: 80
Carga horária: 360 horas
Investimento: R$ 63.434,40 – Custo por aluno R$ 792,93
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: Readequar classificação da natureza da despesa descrita como
Material Permanente para Serviços de Terceiros (locação de salas e auditórios) – R$ 5.000,00.
Prever a participação de conselheiros de saúde.

13ª Coordenadoria Regional de Saúde – Santa Cruz do Sul
•

Projeto de Elaboração de vídeo sobre a Política de Gestão do Trabalho e da Educação
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permanente em saúde na região da 13ª CRS.
Investimento: R$ 7.990,00
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: A proposta deste projeto é a elaboração do vídeo, solicitamos que
conste a previsão do número de cópias para distribuição.
•

Oficinas de sensibilização e qualificação em educação permanente para o controle social
no SUS.
Público alvo: trabalhadores da saúde e estudantes residentes de saúde comunitária
Número previsto de participantes: 70
Carga horária: 32 horas
Investimento: R$ 7.990,00 – Custo por aluno R$ 114, 14
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação

Vivência e Estágios na Realidade do Sistema único de Saúde – VER-SUS/CIES 13ª
Número previsto de participantes: 24
Carga horária: 248 horas (Vivência e Projeto de Intervenção)
Investimento: R$ 9.972,00 – Custo por aluno R$ 415,50
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93
Avaliação da Comissão: Os custos são relativos ao material didático, alimentação e recuso
para produção de materiais é possível identificar no projeto a articulação e parcerias interinstitucionais.
14ª Coordenadoria Regional de Saúde – Santa Rosa
Curso de Qualificação de Auxiliares de Saúde Bucal
Número previsto de participantes: 35
Carga horária: 700 horas
Investimento: R$ 47.467,50 – Custo por aluno R$ 1.356,21
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação

15ª Coordenadoria – Palmeira das Missões
− Gestão e Humanização em Saúde
Número previsto de participantes: 277 vagas – dividido em 04 Microregiões
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Carga Horária: 40 horas (cada) com momentos de dispersão
Valor da Atividade: 36.240,00 sendo o valor por aluno 130,83
Forma de Contratação:Licitação
Avaliação da Comissão: O curso prevê metodologia com encontro microregionais, o que
possibilita a participação ampla de diversos segmentos com atenção a municípios com a
população indígena, com quadros explicativos com a distribuição de vagas e com garantia
para a participação dos Movimentos Sociais.
Os cursos prevêem a temática do Controle Social, ou seja no Projeto são contemplados as
Resoluções do CES/RS.
18ª Coordenadoria – Osório
− Curso de Educação Permanente para profissionais de Nível Médio da Atenção Básica
Número previsto de participantes: 240 vagas – dividido em 06 Turmas
Carga Horária: 40 horas (cada)
Valor da Atividade: R$ 125.610,00 sendo o valor por aluno R$ 523,35 o curso inclui
hospedagem e alimentação
Forma de Contratação: Licitação
Avaliação da Comissão: Segundo planilhas de previsão orçamentária os custos de
hospedagem e alimentação compreendem 50% do orçamento de cada edição, observando-se a
atenção com os participantes das regiões.
Indicamos a confecção de material didático para ser multiplicado nas próximas edições.
19ª Coordenadoria Regional de Saúde Curso Trabalhando com Jovens e Adolescentes
Número previsto de participantes: 63
Carga horária: 80 horas
Investimento: R$ 21.798, 25 – Custo por aluno R$ 346,00
Forma de Contratação: De acordo com a Lei 8.666/93 - Licitação
Avaliação da Comissão: Readequar o custo do serviço administrativo e prever a participação
de conselheiros de Saúde.
Aperfeiçoamento na área de Saúde do Idoso
Número previsto de participantes: 40
Carga horária: 160 horas
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Investimento: R$ 35.000,00 – Custo por aluno R$ 875,00
Forma de Contratação: Segundo os Pareceres do CES/RS deve estar de acordo com a Lei
8.666/93
Avaliação da Comissão: Readequar custo de serviços administrativos.
Art. 2º – Solicitar que as Coordenadorias Regionais de Saúde atendam as
orientações dispostas, com as adequações sugeridas, para aprovação dos Projetos com
posterior monitoramento e avaliação pela Plenária do CES/RS.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Resolução aprovada em reunião plenária ordinária do dia 21 de outubro de 2010.

Atenciosamente,

Paulo Humberto Gomes da Silva
Presidente do CES/RS
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