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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU)
Núcleo de Telessaúde (SC)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Educação Odontológica

Especialidades: Odontologia

Objetivo:
Promover atividades que permitam a atualização e a interação periódica de
educadores interessados no processo de ensino e aprendizagem na área da
Odontologia.

Escopo:
Tornar-se um espaço para a discussão de temas relacionados à educação
odontológica nos seus diferentes níveis de formação, de forma colaborativa e
alinhada às atividades e finalidades da Associação Brasileira de Ensino Odontológico.
As atividades do SIG EduODT serão coordenadas por assessor(es) a ser(em)
designado(s) pela Presidência da Associação Brasileira de Ensino Odontológico ABENO.

Atividades Colaborativas:
A Coordenação do SIG EduODT organizará a agenda de webconferências, com
encontros mensais na primeira ou segunda quarta-feira de cada mês, das 17:30h às
18:30h (horário de Brasília). A agenda de sessões ordinárias será disponibilizada no
site da RUTE, e a participação ocorrerá por adesão espontânea de interessados,
controlada pela Coordenação do SIG EduODT.
Sessões extraordinárias poderão ser agendadas para discussão de temas específicos
ou como espaços de formação permanente e poderão, eventualmente, ser restritas a

membros associados ou a um público-alvo específico (participação apenas por
convite).

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG:
Controle sobre o acesso - utilizando políticas, perfis, contratos e sistemas de controle
acesso.

Planejamento da avaliação do SIG:
Espera-se, com a atividade:
- Congregar as instituições de ensino odontológico no país;
- Propiciar espaço e momentos para a formação e o aperfeiçoamento do pessoal
docente;
- Estimular atividades de pesquisa na área da educação odontológica, atividades de
extensão e de educação em saúde junto às comunidades, bem como atividades de
interação do ensino com os serviços de saúde;
- Propiciar espaço para ampliar as relações com entidades representativas da área da
odontologia e com as outras áreas do saber;
- Propiciar o intercâmbio com grupos e entidades estrangeiras representativas da
docência odontológica.
A avaliação do alcance das metas do SIG EduODT, bem com a viabilidade da sua
manutenção, serão avaliadas por:
(1) Número de instituições de ensino participantes das atividades;
(2) Número de participantes;
(3) Manutenção da periodicidade das sessões;
(4) Avaliação da qualidade das sessões pelos participantes, seja por sessões
individualmente, seja por meio de questionário ao final do ano de atividade.

Tipo de coordenação do proponente:
Coordenação compartilhada entre o proponente e outras instituições.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na segunda quarta-feira de cada mês das
17h30min às 18h30min, 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-educacao-odontologica

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.
...
01 - Instituição Coordenadora: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
...
02 - Instituição Coordenadora: Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS (em parceria com a Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO)
...

