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Entrevistado

"19 Anônima #
25:50

Tempo para concluir

Proponente

Paulo Roberto de Lima Lopes

Nome * 1.

RNP

Instituição * 2.

paulo.lopes@rnp.br

E-mail * 3.

61-3243-4509

Telefone * 4.

javascript:%20FormsOnHeaderAppNameClick()
javascript:void(0)


Proposta
Nos conte um pouco mais sobre sua proposta.

Seleciona a trilha * 5.

Inovação

Computação em Nuvem

Gestão e Soft Skills

Redes Avançadas

Segurança e privacidade

Tecnologias na educação

Tecnologias na saúde

Prospecção da Saúde Digital Pós-COVID

Sugestão de título * 6.

Considerando o painel de especialista que estão organizados no Comitê Técnico
de Prospecção Tecnológica de Saúde Digital da RNP no início de 2020, e a
evolução dos trabalhos segmentados em três linhas: Aceleração da capacidade de
Recursos Humanos na Prática Digital da Saúde, Prospecção dos componentes para
a Ciberinfraestrutura da RNP necessários para Ensino e Pesquisa em Saúde Digital
e a Definição do corpo de conhecimento em Saúde Digital. E ainda considerando
os cenários de saúde pós-pandemia e a transformação da Saúde com a inclusão
de uma prática digital, o painel de especialista se propõem a apresentar alguns
problemas e prospecções tecnológicas dentro do Sistema RNP.

Resumo * 7.

Qual é o formato proposto? * 8.



Painel

Palestra

Palestrante 1 (Painel)

Luciana Portilho

Nome do palestrante * 9.

lportilho@nic.br

E-mail do palestrante * 10.

Coordenadora da Pesquisa TIC Saúde do CETIC.br

Competências  do palestrante * 11.

https://www.linkedin.com/in/lucianaportilho/?originalSubdomain=br

Link com referências do palestrante (inclusive em vídeo, se possível) * 12.

Indique a disponibilidade do palestrante * 13.

Dia 19/10/2020 - manhã

Dia 19/10/2020 - tarde

Dia 20/10/2020 - manhã



Dia 20/10/2020 - tarde

Dia 21/10/2020 - manhã

Dia 21/10/2020 - tarde

Indefinida / Palestrante não consultado

Palestrante 2 (Painel)

Guido Lemos

Nome do palestrante * 14.

Prof. Titular da UFPB

E-mail do palestrante * 15.

guido@ci.ufpb.br

Competências  do palestrante * 16.

https://www.linkedin.com/in/guido-lemos-5361a48/

Link com referências do palestrante * 17.

Indique a disponibilidade do palestrante * 18.

Dia 19/10/2020 - manhã



Dia 19/10/2020 - tarde

Dia 20/10/2020 - manhã

Dia 20/10/2020 - tarde

Dia 21/10/2020 - manhã

Dia 21/10/2020 - tarde

Indefinida / Palestrante não consultado

Palestrante 3 (Painel)

Cicero Inacio da Silva <cicero.silva@unifesp.br>

Nome do palestrante19.

cicero.silva@unifesp.br

E-mail do palestrante20.

Professor Adjunto da Unifesp/ Vice-Coordenador do Projeto de Telessaúde da
Unifesp

Competências  do palestrante21.

https://www.linkedin.com/in/cicerosilva/

Link com referências do palestrante22.



Indique a disponibilidade do palestrante23.

Dia 19/10/2020 - manhã

Dia 19/10/2020 - tarde

Dia 20/10/2020 - manhã

Dia 20/10/2020 - tarde

Dia 21/10/2020 - manhã

Dia 21/10/2020 - tarde

Indefinida / Palestrante não consultado

Informações finais

O painel é uma apresentação preliminar dos resultados do trabalho de prospecção
tecnologia para o Sistema RNP considerando a transformações de ensino,
pesquisa, assistência e gestão em função do crescimento do espaço digital na
saúde.

Justifique sua proposta com relação aos benefícios para o Sistema RNP 
[https://www.rnp.br/sistema-rnp (https://www.rnp.br/sistema-rnp)] * 

24.

Você usará alguma ferramenta de interação? (Ex.: Slido, Kahoot, etc.) 
* 

25.

Slido

Kahoot

Não utilizarei ferramentas de interação

Outra

https://www.rnp.br/sistema-rnp



