Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (UFAL)
Instituto de Doenças do Tórax (UFRJ)
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Farmacologia e Terapêutica (Farmaco)

Especialidades: Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Avaliação
e Monitorização Remota

Objetivo:

O

SIG

FARMACO

(Farmacologia

e

Terapêutica)

busca

promover/incrementar a interação entre Centros e Grupos de Pesquisa com ações
que propiciam a discussão, divulgação e troca de experiências acadêmico-científicas
em Farmacologia e áreas correlatas. Com uma característica multi e interdisciplinar, o
SIG FARMACO visa estimular o desenvolvimento permanente para práticas de
ensino, pesquisa, inovação e saúde, envolvendo docentes, pesquisadores e
estudantes de diferentes níveis (ensino técnico, graduação e pós-graduação) da área
médica,

biomédica

e

biológica.

Aproveitando

a

infraestrutura

nacional

de

comunicação existente da Rede RUTE.

Escopo: o SIG FARMACO visa catalisar a construção de redes de colaboração que
propiciem o intercâmbio de conhecimento básico e avançado em Farmacologia e
Terapêutica, estimulando ações de ensino, pesquisa e inovação envolvendo
Sociedades Científicas que norteiam as discussões/avanços acadêmico-cientifico da
farmacologia e áreas correlatas a nível nacional, como a Sociedade Brasileira de
Farmacologia e Terapêutica Experimental (SBFTE, www.sbfte.org.br), e internacional,
como a International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR,
www.iuphar.org). O gerenciamento do SIG FARMACO contará inicialmente com a
Coordenação Compartilhada da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade

Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) e com as
seguintes Instituições Participantes já confirmadas: Universidade Federal de Goiás e
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Novos grupos sediados em Instituições de
Ensino ou Pesquisa serão integradas a este grupo original.

O SIG FARMACO tem como escopo o estabelecimento de reuniões mensais tendo
como objetivos específicos:
1. Atuar como articulador de projetos entre grupos e centros de pesquisa (nacional e
internacional) visando difundir a farmacologia com ações de pesquisa e ensino em
temas de interesse.
2. Desenvolver e apoiar ações para divulgação de conhecimento e para a formação
continuada na área de Farmacologia e terapêutica experimental.
3. Estimular parcerias entre empresas e instituições de pesquisa/ensino atuantes na
área de farmacologia e terapêutica experimental.
4. Identificar oportunidades para captação de recursos para projetos em rede visando
o desenvolvimento científico local/regional/nacional e aprimoramento técnico-científico
de recursos humanos.

Atividades Colaborativas: Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
Avaliação e monitorização remota

Tipo do Grupo: Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico

Formas de Acesso aos Conteúdos Gravados: Coordenação do SIG, Membros do
SIG, Profissionais de Saúde, Público em Geral.

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG: Reconhecimento sobre autoria da
obra e sessão de direitos - utilizando declaração/contrato ou avisos antes do início da
sessão, Declaração sobre a utilização da obra - utilizando contrato de licenciamento
ou avisos antes do início da sessão, Controle sobre o acesso - utilizando políticas,
perfis, contratos e sistemas de controle acesso.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na terceira quarta-feira de cada mês das 9h às
10h30min, hora de Brasília. Rodízio de responsabilidade de apresentação.

Agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos
ou diretamente no site do SIG: https://rute.rnp.br/web/sig-farmacologia-e-terapeutica

Participação no SIG:
Para solicitar participação neste SIG acesse o endereço http://url.rnp.br/?RUTE-SIGParticipacao, siga as instruções e preencha o formulário de solicitação de
participação.

Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico, Agentes
Comunitários da Saúde.
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