Ata de Primeira Reunião Administrativa-Gerencial da
Coordenação do Grupo Especial de Interesse em Saúde da
Criança e do Adolescente

Aos dez dias de junho de dois mil e oito, às dez horas, reuniu-se, através de
videoconferência, a Coordenação do Grupo Especial de Interesse em Saúde da
Criança e do Adolescente (Special Interest Group/SIG) da Rede Universitária de
Telemedicina (RUTE), representada pelas Professoras Evelyn Eisenstein,
Coordenadora do SIG pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Suzy
Santana Cavalcante, Coordenadora pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). A
reunião contou com a participação dos profissionais de apoio técnico das referidas
Universidades, os Senhores Mário Augusto (UERJ) e Tadeu Vinícius C. de Oliveira
(UFBA). A Professora Evelyn iniciou a reunião com abordagem dos seguintes
assuntos:
(A) Semana de Saúde do Adolescente: evento local da UERJ programado para o
período entre 25 a 29 de agosto de 2008 – sobre a possibilidade de se agendar
uma teleconferência entre a UFBA e a UERJ nessa época, para divulgação de
nosso trabalho e de nosso SIG, tema e participantes a serem ainda escolhidos;
(B) III Congresso Mundial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes no Rio de Janeiro, entre 25 e 28 de novembro
(http://www.IIICongressomundial.com) – sobre a possibilidade de se agendar uma
teleconferência nessa época para transmissão de alguma palestra sobre tema de
relevância nacional;
(C) International Society for Prevention of Children Abuse and Neglect/ISPCAN:
previsão de lançamento de CD-Rom de treinamento sobre diagnóstico e
prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes para novembro/2008,
durante o III Congresso Mundial de Enfrentamento.
A Professora Suzy complementa a pauta:
(D) Agenda de trabalhos do SIG – sobre a necessidade de preparo e divulgação da
agenda de sessões de videoconferência;
(E) Plataforma Moodle de Educação a Distância – sobre a adaptação do ambiente
computacional Moodle para as atividades inerentes ao SIG.
Sobre (A) e (B), Evelyn solicita o envolvimento de profissionais da UFBA que tenham
afinidade com o tema Adolescência na programação de atividades; Suzy compromete-

se a providenciar divulgação e convite entre Professores do Departamento de Pediatria
que atuam especificamente nesta área para participação numa próxima reunião de
trabalho do SIG através de videoconferência.
Sobre (D), Suzy propõe que, inicialmente, sejam divulgadas agendas específicas para
abordagem de temas nas áreas “Violência & Adolescência” e “Gastroenterologia,
Hepatologia & Nutrição”. Sugere periodicidade mensal para cada grupo de interesse, o
que garantiria, a princípio, duas sessões mensais de videoconferência. Informa que já
tem confirmação do interesse e disponibilidade da Professora Luciana Silva,
Gastroenterologista/Hepatologista, Chefe do Serviço de Pediatria do Complexo
HUPES-UFBA.
Evelyn enfatiza a necessidade de composição de grupo de interesse no tema oncohematologia para interação com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), onde o SIG já
conta com a confirmação de interesse em participação da Dra. Sima Ferman. Suzy
buscará despertar o interesse da Dra. Núbia Mendonça, oncologista pediátrica da
Clínica ONCO, Salvador, Bahia, para esta interação.
Sobre (E), Suzy informa que uma das Coordenadoras do Moodle-UFBA e
colaboradora do Núcleo Universitário de Telessaúde (NUTS-UFBA), Nicia Riccio, já se
mobiliza para as adaptações do Moodle-UFBA necessárias às atividades do SIG
representadas por armazenamento de conteúdos instrutivos; cursos de
capacitação/atualização sobre temas de interesse e espaços interativos para
discussão e construção colaborativa de conhecimento. Mário informa conhecer a
plataforma Moodle de Educação a Distância e compromete-se a apresentá-la à
Professora Evelyn.
Finalmente, Suzy e Evelyn elogiam a logomarca criada para identificação visual do
SIG. A reunião é encerrada às onze horas e fica proposta nova data de reunião já para
a próxima terça-feira, 17 de junho, às 10:30h, a ser confirmada nos próximos dias, com
a finalidade de apresentações e interação entre os profissionais das equipes de
interesse nos temas específicos.
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