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Informamos que o grupo Coordenador do SIG-Farmaco participou no dia 20/03 
da reunião chamada pelo Comitê Gestor da RNP/Rute onde foi discutida: 
 
1. A força tarefa no Combate ao COVID-19: Vejam informações sobre as 
deliberações estão na página online: 
https://www.rnp.br/noticias/rute-cria-sig-covid-19-brasil-e-primeira-sessao-sera-
no-dia-233  
 
É importante que divulguem em suas instituições essas ações acima citadas. 
Nós do SIG-Farmaco estamos participando como membros do grupo criador 
desse fórum, e encaminharemos mais informações a partir da primeira reunião 
de hoje, 23/03 (12-13h, aberto a quem quiser participar) uma vez que há 
assuntos que nós, como farmacologistas, poderemos contribuir junto ao grupo.  
 
2. Informações sobre as melhoras do sistema da Rede Rute-RNP em termos 
de infraestrutura com os recursos de WebConf e outras formas de salas online 
para realização das sessões SIG, além das salas de telemedicina presenciais. 
Neste item houve também discussão para que os diferentes SIGs incluam em 
suas agendas discussões sobre temas ligado ao momento do COVID-19. 
  
3. Na sequência houve uma reunião do nosso SIG Farmaco com a equipe 
técnica do Comitê RNP/Rute quando discutimos o uso da ferramenta WebConf 

que permitirá a continuidade dos nossos encontros online via remota, 
especialmente no período no qual perdurar a situação que temos em várias 
instituições no momento que não temos acesso a participação presencial nas 
salas de telemedicina. Desde o ano passado já temos uma sala WebConf 

especifica para nosso SIG Farmaco e que agora recebeu o sinal verde da equipe 
técnica para uso com base nas melhoras implementadas para garantir qualidade 
e manutenção de conexão aos participantes das sessões. Recebemos as 
instruções para iniciar uma rodada de testes para aprendizado dos recursos 
dessa ferramenta (que inclui aprender a lidar com compartilhamento de slides, 
etc, dentro do sistema) e que estaremos fazendo inicialmente entre as 
instituições do grupo coordenação. Com base nos resultados, encaminharemos 
a todos as instruções e revisão da agenda de encontros do nosso SIG 
assim em breve. 
 
Solicitamos que divulguem a todas estas informações em suas próprias 
instituições. 
 
Ficamos em contato. Desejos de que todos estejam bem ! 
 
Att 
Grupo Coordenador - SIG Farmaco 
RNP-Rede Rute 
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