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Apresentação NIES / SMS-GV 

 

O Núcleo de Integração Ensino-Serviço (NIES), da Secretaria Municipal de Saúde de 

Governador Valadares (SMS-GV) atua na regulamentação e aprovação dos estágios dos cursos 

da área de saúde realizados na rede municipal de Governador Valadares, promovendo a 

adequação da interação entre as demandas dos serviços prestados à população e as necessidades 

práticas e educativas das Instituições de Ensino, com o propósito de melhorar tanto os serviços 

oferecidos quanto a formação dos estudantes e futuros profissionais. 

 

O NIES foi instituído pelo DECRETO Nº 10.304, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015, da 

Prefeitura de Governador Valadares, com o intuito, entre outros, de: 

 

 Elaborar o Plano Pedagógico Anual a ser apresentado ao grupo gestor do Contrato 

Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES); 

 Atuar como elo de integração e comunicação entre as coordenações das Instituições de 

Ensino Superior (IES) com as coordenações das instituições da SMS\GV; 

 Representar as Ações e estratégias de Integração Ensino e Serviço da SMS/GV; 

 Estimular a cooperação e a conjugação de esforços e a compatibilização das iniciativas 

municipais, estaduais e federais no campo da educação na saúde, visando à integração das 

propostas; 

 Contribuir com o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da implementação 

das Políticas de Formação e Desenvolvimento no âmbito do SUS e das ações e estratégias 

relativas à educação em saúde. 

 

O COAPES, são Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde a serem 

celebrados para o fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Suas diretrizes foram instituídas pela PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 1.127, DE 04 DE AGOSTO DE 2015, em uma ação conjunta dos 

Ministérios da Educação e da Saúde com o propósito de: 

 

 Garantir o acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a responsabilidade do gestor 

da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação e da 

residência em saúde; e  
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 Estabelecer atribuições das partes relacionadas ao funcionamento da integração ensino-

serviço-comunidade. 

 

O Núcleo de Integração Ensino-Serviço de Governador Valadares é composto por 

representantes dos três níveis de atenção regionais com garantia de representação dos segmentos 

de Gestores da Saúde, representante dos programas de residência médica da Secretaria Municipal 

de Saúde de Governador Valadares, da Secretaria de Educação de Governador Valadares, 

Trabalhadores do SUS e/ou suas entidades representativas e Movimentos sociais ligados à gestão 

das políticas públicas de saúde e do controle social do SUS. 

 

 

Governador Valadares, 02 de junho de 2016 

 

 

 

 

Paulo Roberto Rodrigues Bicalho 

Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço SMS/GV 


