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Roteiro da apresentação

• Contextualização

• Proposta e status de cada meta

• Cronograma estimado

• Pontos de atenção



Contextualização

• O Plano de Trabalho objeto dessa agenda foi desenhado no final de 2019 com a 
SEMPI/MCTI

• No final de 2020 foi contratualizado via Aditivo do Contrato de Gestão do Programa 
Interministerial RNP (Pro-RNP).

• Meta do PT:

• Criação de novos SIGs na RUTE para operação e 
ampliação da colaboração sobre Tecnologia Assistiva em 
2020/21

• 24 meses
Meta 1

• Desenvolvimento de uma plataforma para capacitação 
em Saúde Digital

• 12 mesesMeta 2

• Desenvolvimento e implantação de novas ferramentas

•24 mesesMeta 3



Descrição da Meta 1



Meta 1: proposta e status

• 2 SIGs UFRJ:

• SIG Autismo - Prof. José Otávio Pompeu e Silva (já preencheu formulário de criação 
SIG)

• SIG Tecnologia Assistiva (Prof. José Antonio Borges) (formulário em preparação)

• 2 SIGs UNICAMP:

• SIG Rede de Libras - Profa. Ivani Rodrigues Silva (formulário em preparação)

• SIG ainda em definição

• 2 SIGs Ribeirão Preto:

• SIG Genética Médica e Doenças Raras - Prof. Victor Evangelista de Faria Ferraz (já 
preencheu formulário de criação SIG; em andamento desde 03/21)

• SIG Evidências Científicas em Terapia Ocupacional - Profa. Marysia Mara Rodrigues do 
Prado (formulário em preparação)



Descrição da Meta 2



Meta 2: proposta

Público alvo

Preceptores e outros profissionais de gestão e tecnologia em saúde, indicados 
pelos coordenadores da unidade RUTE, que sejam profissionais de carreira e 
com perfil multiplicador.

Estratégia de desenho da proposta do curso e desenvolvimento/execução:

Grupo de especialistas para contribuir na construção da proposta do curso –
representantes UFMA, UNIFESP, UERJ, UFRN e  EBSERH

Sessões de trabalho usando técnicas de Design Thinking

Coordenação do desenvolvimento e gestão da execução pela ESR



Meta 2: proposta e status

Formato do Curso



Meta 2: proposta

Formato do curso proposto



Meta 2: proposta

Competências consideradas



Meta 2: proposta

Módulos do curso



Meta 2: status

Desenho do curso deve seguir até o final de agosto para termos também:

- Elaboração do plano de aula

- Definição conteudistas

- Desenvolvimento dos módulos

- Preparação da gestão e execução das turmas

- Definição do processo de seleção de alunos/divulgação do curso



Descrição da Meta 3



Graciela Martins – Gerente de Soluções/DAGSOL

Luiz Messina – Gerente de Relacionamento/DARI-Saude

Paulo Lopes – Especialista em Saúde Digital/DARI-Saude

Yve Marcial – Coordenadora acadêmica/ESR


