NUTEDS e Rede RUTE iniciam 1ª SIG de Educação em Informática Biomédica do
Brasil
O Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Ceará realizará, no dia 27 de abril, às 8h30, a primeira reunião do
SIG de Educação em Informática Biomédica no Brasil. Criado em parceria com a Rede
Universitária de Telemedicina (RUTE), o projeto é pioneiro no país, promovendo o debate
sobre o estímulo ao desenvolvimento de competência digital entre profissionais e
estudantes na área da saúde, para uso produtivo das Tecnologias Digitais da Informação e
da Comunicação (TDIC), de modo a melhorar o letramento digital e informacional já a partir
dos cursos de graduação.
O SIG de Educação em Informática Biomédica foi proposto pelo coordenador geral do
NUTEDS, Prof. Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em março, por sugestão do Dr. Paulo Roberto
de Lima Lopes, Coordenador de Inovação da Rede RUTE, ao mesmo tempo em que foi
encaminhada proposta de criação do Núcleo RUTE na Faculdade de Medicina da UFC. A
ideia do SIG a ser inaugurado vem sendo discutida desde o começo do ano e ganhou apoio
de diversos outros núcleos da rede, entrando na programação oficial da RUTE em abril.
Como participar?
A primeira reunião será feita por meio de uma webconferência, transmitida nacionalmente.
O acesso é gratuito. Basta entrar como convidado, colocar o nome e acessar a sala virtual.
Lá, é possível acompanhar as discussões, visualizar o conteúdo e participar do debate.
CLIQUE AQUI para acessar a sala virtual
Será disponibilizada ainda a sala de vídeo do NUTEDS para quem quiser acompanhar e
participar da transmissão diretemanete no Núcleo. O NUTEDS fica no Bloco Didático da
Faculdade de Medicina da UFC, Rua Professor Costa Mendes, 1608 - Rodolfo Teófilo –
Fortaleza-CE. Térreo CEP: 60430-140.
Quem pode participar?
A web é aberta ao público. Além dos núcleos da Rede RUTE que apoiam e demonstraram
interesse em participar do projeto (UFPE, UFRN, UFMG, Escola Bahiana de Medicina,
UFMA, UNESP, USP, UERJ e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto), devem
participar alunos de graduação, residentes, alunos de especialização, mestrandos ou
doutorandos, professores, pesquisadores e profissionais da saúde de nível médio ou
superior, tanto da Medicina, como da Farmácia, da Odontologia, do Serviço Social, da
Enfermagem, da Psicologia, da Fisioterapia, da Saúde Pública e da Informática.
O que é um SIG?
Os SIGs ( do inglês Special Interest Groups) são uma iniciativa fomentada pela Rede RUTE
para promoção de debates, discussões de caso e até aulas à distância, por video ou
webconferência, estimulando a integração e a capacitação entre profissionais de saúde em
diferentes níveis de formação profissional.

O SIG de Educação em Informática Biomédica deve acontecer mensalmente, na última
quinta-feira de cada mês.
Sobre a Rede RUTE
A Rede Universitária de Telemedicina - RUTE, é uma iniciativa do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação, coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), hoje
presente em universidades e hospitais universitários (HUs) e de ensino em todo o país,
visando apoiar o aprimoramento de projetos de telemedicina já existentes e aprimorar
futuros trabalhos institucionais na área.
O NUTEDS na Rede RUTE
O NUTEDS passou a integrar a Rede RUTE em março deste ano. Trata-se de uma
conquista importante, porque é o reconhecimento do esforço que tem sido feito pelo Núcleo
para promover ações no âmbito das tecnologias na saúde, especialmente em termos de
ensino e de capacitação de profissionais dessa área. Além disso, este será o primeiro
núcleo RUTE da Faculdade de Medicina da UFC. Na prática, o núcleo já existe, mas a
inauguração oficial será no dia 11 de maio.

