4 ª Reunião do GT3 realizada em 05.02.2016
Data: 5 de fevereiro de 2016
Horário: das 8h às 8h40
Local: Plataforma da SBIS – endereço de conexão :
https://meet52658369.adobeconnect.com/_a1106706205/e-saude/?launcher=false

1. Participantes

Organização

Representante

Email

SMS-SP

Deborah Pimenta
Ferreira
Daiane Maciel
Paloma Martins
Osmeire Sanzovo
Mercia Cabrera
Sumaia Georges
El Khouri

deborah.pimenta@cee78is.org.br

E-SAUDE Brasil
MEMED
Hospital Sírio-Libanês
CERNER
Bolsista GT3

secretaria@cee78is.org.br
paloma.martins@memed.com.br
osmeire.sanzovo@gmail.com
mercia.cabrera@cerner.com
sumaia.georges@cee78is.org.br

2. Pauta


Avaliação para o envio de voto do projeto de norma ISO NP TS – Health
Informatics - Terminology Resource Map Quality Measures – prazo de votação:
11/02/2016
A Sra. Sumaia fez uma breve explanação sobre a norma ISO/TR 12300:2014 e
destacou a importância de se votar a favor do novo projeto de norma.
A Sra. Daiane e os demais manifestaram a favor de apoiar a proposta do novo
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projeto de norma ISO NP TS – Health Informatics - Terminology Resource Map
Quality Measures.
A Sra. Daiane perguntou quem teria interesse em ser o especialista do projeto
de norma para acompanhar as discussões na ISO, e relatou as
responsabilidades do especialista, a Sra. Mercia Cabrera e a Sra. Daiane serão
indicadas como especialistas.
A Sra. Daiane fará o preenchimento do voto e disponibilizará ao Sr. Eduardo
(coordenador).


Proposta de indicação de relatora e vice-relatora do GT3
A Sra. Daiane informou que todo mês de fevereiro, é necessário reavaliar a
troca de relator e vice-relator do GT, perguntou a todos os participantes se
haviam interesse em assumir a relatoria e vice relatoria, fez o relato das
obrigações e responsabilidades, e passou a palavra aos participantes.
A Sra. Paloma Martins informou que continuará participando dos trabalhos do
GT3 mas não tem interesse em assumir a liderança.
A Sra. Mercia informou que pretende participar mais das reuniões do GT3, e
apoiar nos trabalhos mas que avaliará no futuro a oportunidade de colaborar
na liderança.
A Sra. Sumaia informou que é bolsista do projeto FINEP, e que o contrato de
bolsista será encerrado no final de fevereiro deste ano, e a partir de março ela
dedicará mais tempo a outros projetos, e participará quando possível dos
trabalhos da Comissão.
A Sra. Osmeire informou que dará todo o apoio ao GT3.
A Sra. Daiane Maciel será a nova relatora do GT3 e a Sra. Deborah será a vicerelatora, com o apoio da Sra. Osmeire como secretária. Todos apoiaram a
decisão.
A Sra. Daiane agradeceu o apoio e disse que após a prestação de contas do
projeto FINEP o GT3 vai acomodar as atividades do GT6, até que o GT ganhe
autonomia e possa ter a sua própria agenda.
A Sra. Daiane perguntou também sobre novas propostas de horário para as
reuniões do GT3. A Sra. Deborah disse que o horário atual às 6ªs feiras é o
melhor para ela.
3. Encaminhamentos:
Na plenária do dia 16 de fevereiro será encaminhada a questão da troca de
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relatoria e vice-relatoria do GT3.
A Sra. Daiane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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