Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Pesquisa Básica e Translacional em Saúde

Especialidades: Medicina, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Biologia,
Biomedicina

Objetivo:
O SIG em pesquisa básica e translacional em saúde visa fortalecer a área de pesquisa
em saúde com o objetivo de avançar na aplicação do conhecimento adquiridos na
pesquisa básica a fim de reduzir o distanciamento entre a produção do conhecimento
nos laboratórios e a aplicação prática na medicina (Translacional), nos serviços de
saúde, por meio de intervenções inovadoras para a população.

Escopo:
A principal meta do SIG é integrar grupos de pesquisa e coordenadores de
laboratórios de pesquisa básica e translacional de institutos de referência nacional e
internacional resultando em troca de experiência e conhecimento cientifico na área
de saúde. Será o 1o SIG em pesquisa básica e translacional com foco em avanço na
transmissão de conhecimentos de pesquisas desenvolvidas nos laboratórios com o
objetivo de viabilizar a aplicação na medicina (Translacional), nos serviços de saúde,
por meio de intervenções inovadoras para a população. As ações do SIG serão
medidas a partir dos seguintes indicadores:
- Número de colaborações e intercâmbio de alunos e professores entre os laboratórios
das instituições
- Número de publicações em conjunto entre os participantes do SIG

Atividades Colaborativas:
Educação Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Técnico-Operacional.

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.

Tipo de coordenação do proponente:

Coordenação compartilhada entre o proponente e outras instituições

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na última segunda-feira de cada mês das 13h
às 14h, hora de Brasília.

Rodízio de responsabilidade de apresentação:
Rodízio na responsabilidade de apresentação ou reuniões colaborativas, seguindo a
ordem IMIP, McGill University/Montreal Canadá, UFC e UNIFESP.

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-pesquisa-basica-etranslacional-em-saude

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:

Medicina
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