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Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: TeleEnfermagem

Especialidades: Assistência, Ensino e Gerenciamento em Enfermagem
Objetivo:
Promover e desenvolver, à distância, atualizações dos Enfermeiros, Professores e
alunos de Enfermagem do Brasil para: a assistência de enfermagem baseada na
evidência, a utilização das tecnologias emergentes e os ambientes colaborativos de
aprendizagem no ensino de enfermagem e, o estudo e a aplicação das estratégias de
gerenciamento em enfermagem nos contextos de saúde.

Escopo:
Implementação e consolidação da etapa: Desenvolvimento de uma agenda comum
para o SIG TELENFERMAGEM que integra os núcleos UFSC, USP, UFRGS,
UNIFESP e UNICAMP.
Ensino: Tele-Aulas e teleimersões que visem contribuir para a utilização das
tecnologias emergentes e os ambientes colaborativos no processo de aprendizagem
de enfermeiros, alunos de enfermagem e professores.
Pesquisa: O SIG ainda se propõe a desenvolver estudos multicêntricos que possam
avaliar o impacto das atividades do SIG na assistência, ensino e gerenciamento de
enfermagem.

Gerenciamento: Discussão e aplicação das estratégias avançadas de gerencimento
nos diferentes cenários de atuação dos enfermeiros.
Assistência: Teleimersões clínicas que visam a aprendizagem da assistência de
enfermagem baseada na evidência.

Agenda de Sessões do SIG:

Reuniões mensais por Webconferência nas quintas-feiras de cada mês das 14h às
17h, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de apresentação.

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-teleenfermagem

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: Profissionais da saúde (Enfermeiros) da rede básica e
hospitalar de saúde. Pesquisadores e Professores da área de Enfermagem. Alunos
de Enfermagem.
...
Instituição Coordenadora: Universidade Federal de Santa Catarina – Departamento
de Enfermagem – GIATE: Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Informações e
Informática em Saúde e Enfermagem.

