Relatório de proposta para criação de SIG
Identificação do SIG:
Sigla:
Data da solicitação:
Site:
Descrição:

ECONOMIA DA SAÚDE
ECONOMIA DA SAÚDE
4/4/2019 4:25:16 PM
A criação do SIG tem por objetivo instituir a cultura da
Economia da Saúde como ferramenta para tomada de
decisão, buscando alinhamento entre necessidade de saúde
da população, custo, financiamento, eficiência, eficácia e
efetividade dos serviços ofertados nas perspectivas de
melhorar à atenção a saúde no Sistema Único de Saúde, além
de contribuir com debate nacional e internacional sobre o
tema.

Atividades Colaborativas:

Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Gestão,
Avaliação e monitorização remota

Público:

Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado,
Professores, Pesquisadores, Profissionais da Saúde de Nível
Superior, Profissionais de Engenharia, Tecnologia, Informática
em saúde e Telessaúde, Profissionais da Administração

Outros:
Perfil:

Medicina, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Psicologia,
Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Biologia,
Fonoaudiologia, Educação Física, Saúde Pública,
Administração, Direito, Informática

Outros perfis:
Tipo de grupo:

Grupo aberto (participação por adesão espontânea de
interessados, controlada pelo coordenador do SIG)

Periodicidade:

Toda primeira quinta do mês, das 15h às 16h iniciando dia
09/05/2019

Rodízio de
Responsabilidade:

Rodízio na responsabilidade de apresentação, ou reuniões

colaborativas
Tecnologia utilizada:

Videoconferência tradicional (colaboração bidirecional
audiovisual: vídeo, áudio, dados utilizando o padrão H323)

Sessões gravadas?

Sim

Forma de acesso ao
conteúdo, se gravado:
Controles éticos e legais
utilizados no SIG:

Público em Geral
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos utilizando declaração/contrato ou avisos antes do início da
sessão

Planejamento da
avaliação do SIG:

Construir grupo de interesse a fim de promover o objetivo
proposto. Na medida do possível incluir novos grupos e novos
participantes. A atualização do conhecimento e projetos
voltados da Economia da Saúde.

Agenda de Sessões do
SIG:

Reuniões mensais por videoconferência na primeira quintafeira de cada mês das 15h às 16h, 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-economia-da-saude

Participação no SIG:

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.

Tipo de coordenação do
proponente:

Coordenação compartilhada entre o proponente e outras

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

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO NÚCLEO ESTADUAL DE TELESSAÚDE
Participante e compartilha a coordenação
Hospital Universitário Oswaldo Cruz
Participante e compartilha a coordenação
Universidade Federal de Pernambuco UFPE - Hospital das
Clínicas HC - UFPE

instituições

