Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de Interesse
Especial) nas Especialidades da Saúde
Identificação do SIG:
Sigla:
Data da solicitação:
Site:
Descrição:

Atividades Colaborativas:
Público:
Outros:
Perfil:
Outros perfis:
Tipo de grupo:
Periodicidade:
Rodízio de
Responsabilidade:
Tecnologia utilizada:

Sessões gravadas?
Forma de acesso ao
conteúdo, se gravado:
Controles éticos e legais
utilizados no SIG:
Planejamento da
avaliação do SIG:

Anestesiologia
ANEST
9/18/2018 10:39:35 AM
Rede de docentes e pesquisadores da área de anestesiologia
interessados no intercâmbio de pesquisa e educação
continuada entre instituições brasileiras e internacionais.
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Alunos de Residência, Alunos de Mestrado ou Doutorado,
Professores
Medicina
Grupo aberto a novos participantes (mediante aprovação da
coordenação do SIG)
MENSAL
As reuniões ocorrerão em sistema de rodízio entre as quatro
instituições proponentes, com convite para participação de
pesquisadores de outros centros.
Principalmente por Webconferência, para permitir participação
mais fácil de convidados. Em algumas ocasiões optaremos por
videoconferência, mediante combinação prévia.
Sim
Coordenação do SIG, Membros do SIG
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos utilizando declaração/contrato ou avisos antes do início da
sessão
Planejamento inicial de pelo menos 10 reuniões anuais, para
intercâmbio de pesquisa e educação continuada entre
instituições brasileiras e internacionais. O grupo será aberto e
a participação dependerá dos estudos multicêntricos em
andamento. No início serão 4 centros cadastrados:
Anestesiologia - USP (centro coordenador vinculado ao núcleo
InCor HCFMUSP), Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal do
Ceará, com participação adicional frequente de 5 a 6
convidados. Considerando ser um grupo indutivo, prevê-se o
aumento da participação de grupos para discussão de outros
estudos multicêntricos ou de projetos de inovação tecnológica
ou de processos assistenciais relacionados ao paciente
cirúrgico. A meta é iniciar esse processo de integração
interinstitucional. Para esse momento, a avaliação será simples e o
indicador será o número de adesões e participações nas sessões
programadas.

Tipo de coordenação do
proponente:
Agenda de Sessões do
SIG:

Participação no SIG:

Instituição proponente
e coordenadora:
Papel da Instituição 2:
Instituição 2:
Papel da Instituição 3:
Instituição 3:
Papel da Instituição 4:
Instituição 4:

Coordenação compartilhada entre o proponente e as 03 outras
instituições cadastradas nesse formulário.
Reuniões mensais por webconferência na primeira terça-feira
de cada mês das 15h às 16h, hora de Brasília. Rodizio de
responsabilidade de apresentação.
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-anestesiologia
Para solicitar participação neste SIG, acesse o endereço
http://url.rnp.br/?RUTE-SIG-Participacao siga as instruções e
preencha o formulário de solicitação de participação.
InCor HCFMUSP
Participante e compartilha a coordenação
Universidade Federal do Ceará
Participante e compartilha a coordenação
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Participante e compartilha a coordenação
Universidade Federal de Goiás

