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

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Instituto de Psiquiatria (IPUB)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Centro de Estudos em Psiquiatria e Saúde Mental

Especialidades: 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, Profissionais de Engenharia, Tecnologia, Informática em
saúde e Telessaúde, Outros.

Objetivo:
Atualizar sobre as mais recentes aquisições técnico-científicas na área de Psiquiatria
e Saúde mental. Os professores participantes do Centro de Estudos são responsáveis
pela apresentação dos temas e pelo esclarecimento das dúvidas.
As Instituições participantes estão comprometidas com a divulgação da SIG junto aos
seus pares.

Instituições participantes
1- Divisão de Ensino e Pesquisa do Hospital Jurujuba
Dr Eduardo de Carvalho
Dr Raldo Bonifácio Costa Filho

2- USP-Departamento de Psiquiatria
Serviço de Neuromodulação
Dr Leandro Valiengo (SP)
Dr Izio Klein (RJ)

3- Ricardo Ewbank Steffen
UERJ- Instituto de Medicina Social
Departamento de Planejamento e Políticas em Saúde

4- UFRJ_Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica HUCFF
Dr Mauricio de Assis Tostes
Dra Lina Rosa Nunes Morais
Dr Antonio Leandro do Nascimento

5-UFRJ- Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal
Dr Marco Antonio Assis Brasil

Escopo:
O SIG Centro de Estudos em Psiquiatria e Saúde Mental busca promover/incrementar
a interação entre Centros de Estudos e Grupos de Pesquisa com ações que
propiciam a discussão, divulgação, compartilhamento e troca de experiências
acadêmico-científicas em Saúde Mental e Psiquiatria com uma característica
interdisciplinar, utilizando a infraestrutura nacional e internacional de comunicação
existente da Rede RUTE.
O SIG favorece o processo de educação permanente, através do compartilhamento
de práticas de ensino, pesquisas e de inovações em saúde, envolvendo docentes,
pesquisadores e estudantes de diferentes níveis (ensino técnico, graduação,
residência e pós-graduação) e profissionais de áreas de interesse em saúde mental e
psiquiatria e de egressos de Instituições e do SUS.
Escopo:
O avanço tecnológico e as exigências sócio econômico e culturais ocorridas na
sociedade têm provocado impacto no modo de agir das pessoas, na forma de
aprender e nas modalidades de comunicação.
A contemporaneidade ressalta novos significados para tempo, distâncias e práticas
de compartilhamento entre as pessoas. Novas abordagens surgem a todo momento
com o potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e a
possibilidade de Educação a Distância (EaD), com base na educação permanente.
Pessoas e instituições se valem do uso da Internet e das TICs em saúde para realizar
pesquisas, favorecer o diálogo e compartilhar conhecimentos e experiências. Nesse
bojo, encontram-se as Universidades que atentas às constantes mudanças sociais,
educacionais e tecnológicas, buscam antever transformações que podem impactar o
processo de pesquisa, ensino e extensão.
Algumas modificações metodológicas são percebidas na atuação de pesquisadores e

docentes das Universidades, como pode ser mencionado no Instituto de Psiquiatria
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Centro de Estudos, um encontro
científico tradicional que acontece, às sextas-feiras (10h30 às 12 horas) desde 1951.
Toda semana, professores e profissionais de saúde mental e de psiquiatria ministram
palestras dos mais variados temas de interesse em relação a ensino, assistência e
pesquisa.
Os encontros semanais despertam grande interesse, havendo sempre uma rica
discussão sobre as questões apresentadas, mas por ser uma atividade presencial,
envolve deslocamento e, muitas vezes, até a dispensa de atividades profissionais
para poder participar, o que acaba dificultando ou mesmo impossibilitando que estas
ações atendam a um público mais abrangente. Sendo assim, a partir de 2015, o
Centro

de

Estudos

passou

a

ser

transmitido

por

webconferência:

www.ipub.ufrj.br/ce .
Diante deste contexto e da necessidade de fortalecimento do processo de formação e
qualificação dos alunos e profissionais de saúde mental e psiquiatria, o Centro de
Estudos do IPUB propõe a criação do SIG Centro de Estudos em Psiquiatria e Saúde
Mental.
Deste modo, amplia-se a prática presencial, possibilitando relações estabelecidas ao
nível virtual que beneficiam estudantes e profissionais que não possam estar
presencialmente no IPUB.
A peculiaridade desta ação é viabilizar através de infraestrutura de comunicação à
distância da Rede RUTE, que pessoas interessadas, mas impossibilitadas de estar
presencialmente no Centro de Estudos e os egressos do HUCFF, IPPMG, IPUB, de
outras Instituições e do SUS, possam trocar conhecimentos com seus pares durante
as reuniões.
O caráter dinâmico e móvel da Internet, a facilidade de acesso, a conexão rápida e a
interatividade entre as pessoas estão tornando o mundo mais estreito e não foi só
isso que mudou, a contemporaneidade trouxe um leque de possibilidades de
aprendizado e compartilhamento de conhecimentos inimaginável e dia a dia a
sociedade é surpreendida com suas inovações.

Atividades Colaborativas:
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões semanais por webconferência as sextas-feiras das 10h30min às 12h, hora
de Brasília.
A agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos
ou diretamente no site do SIG: http://rute.rnp.br/web/sig-educacao-permanente-emsaude-mental-e-psiquiatria

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: Farmácia, Serviço Social, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Biologia, Biomedicina, Fonoaudiologia, Educação Física, Saúde
Pública, Administração, Direito, Engenharia, Informática, Profissionais Especializados
em Telessaúde e Telemedicina; Psicopedagogia.
...
Instituição Coordenadora: Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (IPUB-UFRJ)
...

