
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 MARUIPE VITÓRIA ES. 
TEL.: 27-3335-7200 - FAX: 3335-7270/7216 

e-mail: sacbm@npctufes.br  

Vitória, 20 de novembro de 2002 

Oficio n°. 0103/02-CBM 

Ao: Diretor Executivo da Fundação Ceciliano Abel de Almeida 
Prof. Roberto Sarcinelli Barbosa. 

Senhor Diretor, 

Vimos através do presente, solicitar a Vossa senhoria providencias 
necessária afim de que seja efetuado o pagamento no valor de R$:96,00 
(noventa e seis reais),a Oficina 50.5 Ltda. ME, referente à nota fiscal n°. 
001614. Outrossim, informo que tal despesa correrá por conta do Pro-
grama de Desenvolvimento Ensino e Pesquisa - DEPE / CBM. 

Atenciosamente 

Prof. Wilson Mário Zanotti 
Diretor Centro Biomédico 

UFES 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 MARUIPE VITÓRIA ES. 
TEL.: 27-3335-7200 - FAX.: 3335-7270/7216 

e-mail : sgcbm@rwd.ufes.br  

Vitória, 20 de novembro de 2002 

Oficio n°. 0102/02-CBM 

Ao: Diretor Executivo da Fundação Ceciliano Abel de Almeida 
Prof. Roberto Sarcinelli Barbosa. 

Senhor Diretor, 
Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria providenci-

as necessárias no sentido de que seja efetuado um acréscimo no valor 
de R$: 7.225,00 (um mil duzentos e vinte e cinco reais), ao processo lici-
tatário que originou a Carta Convite n°. 030/2002 relativo à contrata-
ção de serviços de "up-grade" em diversos computadores deste Centro 
Biomédico. 

Atenciosamente 

1---( g • 
Prof. Wilson Mário Zanotti 

Diretor Centro Biomédico 
UFES 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
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Ofício n° 101/02-CBM 

Vitória, 14 de novembro de 2002 

Sr. Cláudio Duarte da Fonseca 
Secretário de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde 

Senhor Secretário, 

De acordo com o ofício circular n° 219/SSP/MS, estamos encaminhando 
recurso a pontuação dada ao projeto apresentado pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), para o Programa de incentivo a Mudanças Curriculares 
nos Cursos de Medicina - PROMED. Os itens questionados estão relatados a 
seguir. 

II - Gestão do projeto 

7- Instância de aprovação do projeto. 
A pontuação dada pelos consultores se refere a aprovação em Colegiado e 

Departamentos. Entretanto, temos na apresentação do projeto a manifestação de 
apoio institucional dada pelo representante máximo da instituição que é o 
Magnífico Reitor Prof. José Weber Freire de Macedo, inclusive com o carimbo da 
Universidade. 

Assim, solicitamos a reavaliação da pontuação desse item, pois a descrição 
é de aprovação do projeto pela Reitoria e/ou conselhos superiores ou similares. O 
projeto está devidamente apoiado e aprovado pelo Centro Biomédico e pela 
Reitoria. 

9- Proposta de institucionalização da articulação entre a escola e o SUS. 
A pontuação dada pela comissão avaliadora considerou apenas a 

institucionalização da articulação para a graduação. 
O projeto apresentado propõe como imagem objetivo no eixo de orientação 

teórica a consolidação do Centro Biomédico da UFES como referência para o 
processo de educação permanente para diferentes profissionais da área de saúde, 
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implantação do programa de Residência Médica em Saúde da Família  2  f-tic_da 

2004, e elaboração de oferta de vagas para pós-graduação e Pd' IcnAo 

permanente em conjunto com o. SUS. Para atingir esses objetivos propõe como 
estratégia a ampliação da Comissão de Residência Médica, com inserção de 
membros da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, utilização do sistema de 
educação à distância da UFES para profissionais da área de saúde e capacitação 
de docentes, médicos e profissionais dos serviços de saúde para a visão de 
ensino em diferentes cenários. Nas ações a serem implementadas mais uma vez 
o projeto ressalta em seu item 5 a abertura de novas vagas de Residência Médica 
articuladas com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. A comissão 
considerou no item 12.3, que é a proposta para educação permanente como 
adequada, pois nos deu a pontuação máxima. Como poderia então o item 9, não 
estar articulado para a graduação, pós-graduação e educação permanente? 

Dessa forma entendemos que em nossa proposta esse item abrange a 
graduação, pós-graduação e educação permanente, e solicitamos a revisão da 

pontuação dada. 

III- Análise da Situação Atual e Imagem Objetivo 

12.1- Seleção dos conteúdos que fundamentam a orientação teórica do currículo 

proposto. 

Os itens B e D não foram pontuados pela comissão. Entendemos que estes 
itens foram contemplados na descrição da situação atual, estratégias e ações do 
eixo de orientação teórica, pois neles foram colocados em todo o momento_ a 
inserção do aluno nas atividades das unidades de saúde do município em todos 
os períodos da graduação e mais precocemente no-internato. Se entendemos que 
as atividades dessas unidades de saúde estão devidamente adequadas à 
estratégia do PSF, e que esta estratégia prevê em sua essência a prática da 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças 
prevalentes na população, e a atuação do aluno será feita nas unidades em 
conjunto com os profissionais_ da mesma, logo ela está VOLL2d2  para o 

desenvolvimento da prática profissional e para a integração dos domínios 
descritos no item D. No projeto inicial de reforma também está contido toda uma 

integração da escola com os serviços de saúde, alguns já em andamento, e em 
nossa descrição o aluno é um membro atuante dentro desses serviços, existindo 
ainda a preocupação de se manter essa integração durante todo o curso. 
Solicitamos que nos seja concedida a pontuação referente a esses itens. 

12.2- Proposta de produção de novos conhecimentos 

A comissão não pontuou esse item. Em nossa avaliação quando 
analisamos a situação atual do vetor 1, descrevemos o trabalho de pesquisa que a 
escola vem realizando orientada para as necessidades sociais de saúde, 
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envolvendo docentes e estudantes, mas não de forma sistemática. A nossa 
imagem objetivo é de exatamente fortalecer essa produção de conhecimentos que 
passaria a ser feita de forma mais sistematizada, como o descrito no item 1 
(imagem objetivo - orientação teórica). A presença do aluno e professor nas 
unidades de saúde, além do treinamento e capacitação dos mesmos é 
automaticamente o início para essa produção. Já temos essa produção em nível 
de mestrado e doutorado no Projeto MONICA e outros projetos de cooperação 
técnica entre a UFES e as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, além do 
Programa de Mestrado em Saúde Coletiva, e a nossa intensão é estendê-la para a 
graduação. Além disso identificamos o projeto de Assistência Integral a Saúde da 
Criança no Bairro de São Pedro como_ sendo  um local de produção de 
conhecimentos pois é reconhecido como referência nacional, além das outros 
projetos anexados e citados em nossa avaliar  -Entendemos que a-estratágia de 
inserir o aluno na rede e o treinamento das -profissionais que lá astânralém-da 
implantação da residência em Saúde da Família, gerando assim mais profissionais 
capacitados nessa área está intimamente tigacla a produção siatematizada de 
conhecimentos de acordo com as necessidadeada.SUS. 

Em nossa avaliação uma ação tem outra como consequência e como elas 
estão interligadas, não achamos necessário voltar a descrevê-las. Para conclusão 
da residência médica é necessário no mínimo a realização de monografia 
orientada por professor ou preceptor da área de treinamento do aluno. Se_a nossa 
proposta é ter uma residência médica na área de Saúde da Familia ..a-partir. de 
2004, essa também não poderia ser uma produção de novos conhecimentos a 
partir das necessidades sociais de saúde? 

Solicitamos a comissão que reavalie a nossa pontuação pois entendemos 
que em nossos objetivos está contemplada a proposta de produção de 
conhecimentos envolvendo alunos de graduação, pós-graduação, professores e 
profissionais dos serviços. 

12.4- Proposta de pós-graduação 

A comissão avaliou este item com não sendo pactuado com o SUS. 
Entendemos que este item foi contemplado baseado nas seguintes evidências: 

Secretário Municipal de Saúde ( Dr. Francisco José Dias da Silva) é membro 
da equipe de gestão do projeto e médico efetivo do Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes, conforme o descrito na apresentação do mesmo 
e nos currículo em anexo, 
Estratégia de integrar representantes da Secretaria Municipal e Estadual de 
Saúde à Comissão de Residência Médica (item 3 da estratégia de orientação 
teórica) 
Cobertura de bolsas de estudo para Residência Médica em áreas de interesse 
das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, a partir de suas necessidades 
(item 5 das ações de orientação teórica). 

Solicitamos portanto a revisão da pontuação dada nesse item, para 2. 
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14.2 Proposta de articulação com o SUS 

Na avaliação da comissão nossa proposta prevê a integração parcial dessas 
estruturas. Discordamos dessa avaliação por entendermos que em nossa imagem 
objetivo do cenário de práticas está descrito no item 7 a participação efetiva da 
escola médica nas políticas de atuação do Hospital Universitário Cassiano Antônio 
de Moraes (HUCAM) na rede de saúde. Além disso, a própria implantação do PSF 
no nosso município foi viabilizada após a definição do HUCAM com unidade de 
referência para o município e o andamento dessa discussão resultou em mudança 
no formato anterior do agendamento e está caminhando para o agendamento total 
a partir da central de vagas, o que já ocorre com a solicitação de vagas para 
internações, que é de liberação exclusiva da central. Talvez esta proposta não 
tenha ficado clara nas ações e estratégias, mas foi explicitada na identificação da 
imagem objetivo. 

14.3- Modalidades da prática profissional 

A comissão não atribuiu pontuação a esse item. Entendemos que esse item 
está descrito na proposta inicial de reforma curricular que está anexada a esse 
projeto, que contempla a formação voltada para.= médico mais humanista e 
responsável e conhecedor da realidade social e integrando as ..dimensões 
biológica, sócio-cultural e psicológica. Está descrito em cada período, como o 
processo será desenvolvido. A própria estratégia de trabalho multidisciplinar em 
unidades de saúde e em laboratórios de simulação já orienta para a modalidade 
da prática profissional. Dentre as ações estabelecidas para o cenário de práticas 
está previsto a elaboração de seminários ampliados para a discussão de grandes 
temas envolvendo a sociedade do município de Vitória, com a participação da 
comunidade da escola médica e da comunidade em geral. 

Solicitamos a comissão a revisão desse item. 

Fator de multiplicação: supervisão 

A comissão não atribuiu valor a esse fator. Entendemos que o próprio 
projeto prevê a capacitação de profissionais dos serviços de saúde e professores, 
e dentro dessa capacitação está a atividade de supervisão que será dada pelos 
mesmos, visto que nesse projeto pedagógico ambos estão integrados. A 
supervisão docente e de médicos do HUCAM e hospitais conveniados já é 
automática, e esses participam da avaliação do aluno onde eles tem atividades. 
Esse processo já ocorre há anos no internato. O nosso desafio é fazer com que o 
mesmo aconteça em todos os períodos. Talvez por ser nossa prática de muitos 
anos a supervisão sistemática dos alunos, é que não tenhamos sido tão explícitos 
nesse item. O próprio processo de avaliação do aluno em nossa proposta 
anexada, prevê que essa seja feita em conjunto, com o apoio pedagógico, 
psicológico e com o grupo de professores envolvidos no período. 
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Solicitamos a comissão que reconsidere a pontuação. 

IV- Estratégias e recursos 

15 - Propostas para gerar adesão às mudanças 

a- Na orientação teórica 
A comissão atribui a pontuação de 0,5 a esse item. Baseado no recurso feito 

para os itens 12.1 e 12.2, além do descrito em imagem objetivo, estratégias e 
ações para orientação teórica, solicitamos a comissão que reavalie a pontuação 
dada. 

16 - Fator de multipicação : análise de coerência 
Solicitamos a comissão que baseada nos recursos feitos reavalie o fator 

atribuído nesse item. 

No aguardo de seu pronunciamento quanto as solicitações feitas, 

Atenciosamente, 

Professora Cecilia Maria Figueira Silva 
Coordenadora da Equipe de Gestão e do Núcleo Permanente de Avaliação do 

Ensino Médico da UFES 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 MARUIPE VITÓRIA ES. 
TEL.: 27-3335-7200 - FAX.: 3335-7270/7216 

e-mail : sgcbm@nactufes.br  

Vitória, 14 de novembro de 2002 

Ofício n°. 0100/02-CBM 

Ao: 	Diretor Executivo da Fundação Ceciliano Abel de Almeida 
Prof. Roberto Sarcinelli Barbosa. 

Senhor Diretor, 

Vimos através do presente, solicitar a Vossa senhoria providencias 
necessária afim de que seja efetuado o pagamento no valo de R$:485,00 
(quatrocentos e oitenta e cinco reais),a Heaven Com. e Serviços Ltda., 
referente à nota fiscal n°. 00445. Outrossim, informo que tal despesa 
correrá por conta do Programa de Desenvolvimento Ensino e Pesquisa - 
DEPE / CBM. 

Atenciosamente 

Prof. 1,14 on Mário Zanotti 
Diretor Centro Biomédico 

UFES 
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HEAVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 	Confiança e Qualiclacl(± 
Rua Rio Ipiranga, 20 — 1° andar — Bairro de Fátima — Serra — ES CEP: 29160-630 
CNPJ 03790.481/0001-74 
Tel.: (27) 3337-3151 —Telefax.: (27) 3347-2365 
E-Mail: heaveneescelsatom.br  

Serra (ES), 22 de Outubro de 2.002. 

A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO MARUIPE CBM 

A/C SR. FABIO THOMPSON 
SECRETARIA DE APOIO 

Assunto: Relatório de serviços. 

Prezado Senhor, 

Apresentamos a seguir, para sua análise e conferência, relatório de serviços executados nos 
Departamentos deste Centro, a saber: 

Laboratório de informática / Enfermanem:  
0.5. 05029 - Microcomputador marca MORSE - s/patrimonio - Instalação de rede e cabo par 
trançado categoria 5. R$ 75,00; 
0.5. 04947 - Microcomputador METRON (0398.021.415-0) patrimônio 149244 - Realizada a 
substituição do cabo par trançado categoria 5, (cabo rompido). Realizada a configuração de rede 
R$ 75,00. 
0.5. 05028 - Microcomputador Morsa 	PII 333 - s/ patrimônio - Confeccionado cabo par 
trançado categoria 5, e configuração do equipamento. - R$ 50,00 
0.5. 05003 - Microcomputador MORSE - s/ patrimônio - Configuração da placa de vídeo, placa de 
som e de rede. Realizada a configuração de rede para acesso a internet. Confecção de cabo par 
trançado categoria 5. R$ 50,00 

Departamento de Patologia - Parasitologia  
0.5. 04944 - Impressora jato de tinta colorido marca Hewlett Packard , modelo HP 695y no de 
série BR8A81T21C - Realizada a limpeza e lubrificação geral do equipamento. R$ 45,00 f 

0.S. 04943 - Teclado e mouse - Microcomputador SKYGOLD. s/patrimonio : Componentes em 
perfeito funcionamento. Não houve necessidade de manutenção. Quanto ao microcomputador, foi 
verificado que a BIOS da placa mãe foi removida, cabos de HD/FLOPPY/CD-ROM e leds foram 
desconectados da placa-mãe, unidade de disquete apresenta defeito. Unidade de CD-ROM em 
perfeito funcionamento, winchester de 4.3 GB em perfeito funcionamento, fonte AT e gabinete em 
bom estado. 

0.S. 04942 - Monitor de vídeo marca SAMSUNG SYNCMASTER 3 - no de série H80FB02544 - 
Equipamento em perfeito funcionamento. Não houve necessidade de manutenção. 

0.5. 04941 - Microcomputador s/ marca - patrimônio 110883 - Verificado que a placa mãe 
encontra-se totalmente oxidada. Tendo em vista se tratar de equipamento tecnologicamente 
antigo, torna-se inviável a manutenção. 

0.S. 04945 - Microcomputador WR - patrimônio FNS6416608 - Realizado backup dos dados do 
Cliente. Formatação e instalação e configuração de sistema. Realizada a substituição da bateria da 
BIOS. - R$ 50,00 / 

Assistência técnica, redes, venda de equipamentos e suprimentos para a área de informática 



HEAVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
Rua Rio lpiranga, 20 — 1° andar — Bairro de Fatima —Serra — ES CEP: 29160-630 
CNPJ 03/90.481/0001-74 
Tel.: (27) 3337-3151 — Telefax.: (27) 3347-2365 
E-Mail: heavenaescelsa.com.br  

Centro Acadêmico de Enfermagem  
0.5. 04949- Instalação completa de cabeamento de rede par trançado, categoria 5- R$ 75,00 

Sala dos Professores - Profa Dra. Denise  
O.S. 04948 - Microcomputador marca REALTECH. Realizada a instalação de cabo par trançado 
categoria 5, crimpagem conector R345, configuração de acesso a internet. R$ 65,00 

Valor total Global R$ 485,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais) 

Condições Comerciais:  

Prazo de validade desta proposta: 5 (cinco) dias; 
Forma de pagamento: 10 (dez) dias; 
Assistência técnica "on site" ou seja, prestada no local de instalação do equipamento; 

Estaremos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Cordiais saudações, 

Marcus Vinicius Imbassahy Garbes 
Diretor Comercial 

Heaven Comércio e Serviços Ltda. 
Tel.: (27) 3347-1444 

1 	 Assistência técnica, redes, venda de equipamentos e suprimentos para a área de informática 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 MARUIPE VITÓRIA ES. 
TEL.: 27-3335-7200 - FAX.: 3335-7270/7216 

e-mail : sgcbm@nad.0 fes. br  

Vitória, 13 de novembro de 2002 

Oficio n°. 099/02-CBM 

Ao: Diretor Executivo da Fundação Ceciliano Abel de Almeida 
Prof. Roberto Sarcinelli Barbosa. 

Senhor Diretor, 

Vimos através do presente, solicitar a Vossa senhoria providencias 
necessária afim de que seja efetuado o pagamento no valo de RI: 175,00 
(cento e quinze reais), a Rekol Conservação e Const. Ltda. ME, referente 
à nota fiscal n°. 0119. Outrossim, informo que tal despesa correrá por 
conta do Programa de Desenvolvimento Ensino e Pesquisa - DEPE / 
CBM. 

Atenciosamente 

Prof. Wil off Mário Zanotti 
Diretor Centro Biomédico 

UFES 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

AV. MARECHAL CAMPOS, 7468 MARUIPE VITÓRIA ES. 
TEL.: 27-3335-7200 - FAX.: 3335-7270/7276 

e-mail: sgcbm@npd  ufes.lar 

Vitória, 73 de novembro de 2002 

Oficio n°. 098/02-C8M 

Ao: Diretor Executivo da Fundação Ceciliano Abel de Almeida 
Prof. Roberto Sarcinelli Barbosa. 

Senhor Diretor, 

Vimos através do presente, solicitar a Vossa senhoria providencias 
necessária afim de que seja efetuado o pagamento no valo de R$:161,50 
(cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a Menegatti Material 
Elétrico Ltda., referente à nota fiscal n°. 041873. Outrossim, informo 
que tal despesa correrá por conta do Programa de Desenvolvimento 
Ensino e Pesquisa - DEPE / CBM. 

Atenciosamente 

Prof. Wilson Mario Zanotti 
Diretor Centro Biomédico 
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