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O Boletim do Núcleo de

Tecnologias e Educação á

Distância – Nuteds, da UFC,

é um passo para nos colocar

no universo da web 2.0.

Completaremos um ano de

existência em janeiro de

2011, e a intenção inicial

desse informativo é divulgar

nossos trabalhos.

Um newsletter, veículo

consiso e ágil, fomenta a

comunicação atualizando os

leitores sem causar maiores

esforços. A periodicidade será

mensal. Os temas, de

preferência, abordarão o uso

das Tecnologias da

Informação e da Comunicação

(TIC) em Saúde, com ênfase

na Educação a Distância

online.

O boletim veiculará ainda

comentários sobre eventos

culturais, livros, cinema,

dicas de tecnologia, cursos e

treinamentos. Fica, portanto,

o convite. Enviem críticas e

sugestões, dicas, artigos,

notícias e endereços virtuais.

A palavra de ordem é

interação. A todos, os votos

de boas festas.

LLuuiizz RRoobbeerrttoo ddee OOlliivveeiirraa

BBoolleettiimm NNºº22 ((JJaann//FFeevv 22001111))

FFoorrmmaaççããoo eemm eedduuccaaççããoo aa ddiissttâânncciiaa ppaarraa pprrooffeessssoorreess ddaa SSaaúúddee
O Nuteds realiza no período de novembro/2010 a janeiro/2011 o curso de formação EaD para
professores da área da Saúde. O curso se divide em três momentos que devem tratar o
primeiro aborda conceituações acerca da educação a distância online e do papel do docente
nesse contexto. O segundo se detém na elaboração dos materiais didáticos para.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

SSuuggeessttããoo ddee lleeiittuurraa ##11
Medicina e literatura causam
várias discussões. Até que
ponto médicos também são
escritores e qual a qualidade
do que escrevem? Que nexos
há entre a medicina e a arte
de escrever. Médicos estão
entre grandes nomes da
literatura, abordando gêneros
e temas variados. Mas
autores médicos lidando com
temas ligados à medicina
tornam-se especiais, por
exporem seus próprios
domínios. Na dica de hoje,
trazemos algumas opções.

SSaaiibbaa mmaaiiss......
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NNUUTTEEDDSS//UUFFCC iinniicciiaa CCiicclloo ddee

ccoonnffeerrêênncciiaass ttrraannssmmiittiiddaass

oonnlliinnee
Desde setembro de 2010, o
Nuteds criou um Ciclo de
Conferências, cujo propósito é
discutir temas de grande
relevância para a pesquisa no
âmbito das tecnologias e
Informação e Comunicação.
O evento ocorre sempre na
primeira quarta-feira de cada
mês na Sala de
Webconferência do Nuteds.
Tudo é transmitido online
para todo o Brasil via
webconferência.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

SSeemmiinnáárriioo NNaacciioonnaall ddiissccuuttee

AAssppeeccttooss MMééddiiccooss

rreellaacciioonnaaddooss aaoo uussoo ddee CCrraacckk
O I Seminário Nacional Sobre
Aspectos Médicos e Sociais
Relacionados ao Uso de
Crack, promoção do Conselho
Federal de Medicina em
25/11/2010, discutiu
propostas do Ministério da
Saúde sobre “ações
educativas nas escolas
visando combater o uso das
drogas, os aspectos jurídicos
do comércio e consumo e as
perspectivas da sociedade
sobre entorpecentes”.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/sugestao-de-leitura-1/
http://blog.nuteds.ufc.br/formacao-em-educacao-a-distancia-para-professores-da-saude/
http://blog.nuteds.ufc.br/ciclo-de-conferencias-nuteds/
http://blog.nuteds.ufc.br/telessaude-participa-de-i-seminario-nacional-sobre-aspectos-medicos-e-sociais-relacionados-ao-uso-de-crack/



