Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)
Hospital Universitário (HU)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Enfermagem Obstétrica

Especialidades: Enfermagem

Objetivo:
O objetivo do SIG de Enfermagem Obstétrica é que através das sessões as
instituições possam se reunir e debater temas pertinentes a Enfermagem Obstétrica
considerando a expertise e capacidade de ensino de cada instituição considerando o
intercâmbio de propostas de ensino de cada programa. A estratégia utilizada será
através de encontros mensais conforme cronograma proposto, em um primeiro
momento, apresentação das instituições e dos programas de Residências em
Enfermagem Obstétrica e o compartilhamento de suas particularidades. Nos
encontros seguintes, cada instituição será responsável por conduzir uma sessão,
abordando temas definidos de forma conjunta entre os participantes. A proposta de
criação do SIG é que ele seja implantado e aconteça de forma contínua, com início
para fevereiro de 2022. No final do ano de 2022, os participantes do SIG irão avaliar
os pontos positivos e as fragilidades que ocorreram durante esse primeiro ano do SIG
de Enfermagem Obstétrica e em um contínuo processo de aprendizado e melhoria
irão decidir o que será mantido e o que precisa ser aprimorado no grupo.

Escopo:
A participação nos SIGs é extremamente válida, os participantes interagem com
diferentes instituições e esse intercâmbio de conhecimento é muito enriquecedor para
as atividades de ensino e para as ações de atendimento a saúde. As instituições que
participam dos SIGs que estão ativos avaliam as sessões positivamente e entendem
que não há um SIG específico para Enfermagem Obstétrica abordando as
especificidades dessa área. Desta forma, a criação de um SIG sob essa temática será

benéfica para os envolvidos. As instituições proponentes e convidada estão
comprometidas na criação e participação no SIG de Enfermagem Obstétrica. O grupo
está composto por instituições de diferentes regiões do país, com realidades
diferentes, atendimento a públicos diversos e experiências de atenção e educação
em saúde distintas. As instituições possuem programas de Residência em
Enfermagem Obstétrica, comprometimento com o ensino e entendem que a troca de
informações, o trabalho coletivo, o intercâmbio de conhecimento será de excelente
valia para o desenvolvimento de habilidades e competências dos envolvidos no SIG.

Atividades Colaborativas:
Educação Articulação geográfica de iniciativas

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG:
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - utilizando
declaração/contrato ou avisos antes do inicio 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.

Planejamento da avaliação do SIG:
A proposta de criação do SIG é que ele seja implantado e aconteça de forma contínua,
com início para fevereiro de 2022. No final do ano de 2022, os participantes do SIG
irão avaliar os pontos positivos e as fragilidades que ocorreram durante esse primeiro
ano do SIG de Enfermagem Obstétrica e em um contínuo processo de aprendizado e
melhoria irão decidir o que será mantido e o que precisa ser aprimorado no grupo.

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

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por webconferência na primeira quinta-feira de cada mês das
14h30min às 16h30min hora de Brasília.

Rodízio de responsabilidade de apresentação:

A proposta de criação do SIG conta com quatro instituições proponentes e uma quinta
instituição convidada. Todas as instituições estão comprometidas a participar das
sessões do SIG e haverá um rodízio entre eles, ficando cada mês uma instituição
responsável por conduzir a reunião.

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-enfermagem-obstetrica

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:

Enfermagem
...
01 - Instituição Coordenadora: Hospital Universitário da Universidade Federal da
Grande Dourados (HU-UFGD)
...
02 - Instituição Coordenadora: Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
...
03 - Instituição Coordenadora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)
...
04 - Instituição Coordenadora: Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
...

