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A 25ª edição do Boletim
do NUTEDS/UFC abre a
reta final de novembro de
2016 com algumas das
principais informações
sobre as atividades
desenvolvidas pelo Núcleo
este mês.

Nesta edição, destacamos
duas webconferncias
srealizadas pelo NUTEDS.
Uma versa sobre o uso de
tecnologias na educaçãoe e
a outra aborda o teleensino
em saúde. São duas
discussões das mais atuais
quando se fala no potencial
que as Tecnoologias de
Informação e Comunicação
têm atualmente nos
processos de ensino e
aprendizagem.

Destacamos ainda o
lançamento da nova oferta
de vagas para o curso
“Introdução à Informática
em Saúde”, bem como a
participação do NUTEDS
no XV Congresso Brasileiro
de Informática em Saúde.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC ppaarrttiicciippaa ddoo

XXVV CCoonnggrreessssoo BBrraassiilleeiirroo ddee

IInnffoorrmmááttiiccaa eemm SSaaúúddee
O NUTEDS levará uma

comitiva de profissioanis que

atuam nas ações desenvolvidas

pelo Núcleo. Um estande

exclusivo para divulgação dos

projetos realizados pela

instituição será montado no

evento. Além do estande, um

painel proposto pelo

Coordenador do Núcleo,

Professor Luiz Roberto de

Oliveira, fará parte da

programação do Congresso.

Saiba mais...

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC ddiissppoonniibbiilliizzaa ggrraavvaaççããoo ddaa wweebbccoonnffeerrêênncciiaa ssoobbrree uussoo iinntteeggrraaddoo ddaass tteeccnnoollooggiiaass

nnaa eedduuccaaççããoo
A webpalestra foi ministrada pela professora Cristiane Mendes, autora do ebook “30 Ferramentas para

o Professor Online” e organizadora do Seminário Nacional de Tecnologias na Educação (SENATED). O

acesso à gravaçção pode ser feito diretamente no canal do NUTEDS no Youtube. Acesso é livre.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

IInnssccrriiççõõeess aabbeerrttaass ppaarraa IIVV

FFóórruumm ddee EEdduuccaaççããoo aa

DDiissttâânncciiaa
O Fórum contempla atividades

como conferência, palestras,

mesas redondas e comunicações

orais, com o objetivo de discutir

e promover o intercâmbio e o

debate entre pesquisadores e

interessados na temática. Este

ano, evento tem como tema

Expansão da EaD no contexto da

Educação Profissional e

Tecnológica: desafios e

conquistas”. O evento acontece

de 08 a 09 de dezembro.

Saiba mais...

CCoooorrddeennaaççããoo GGeerraall

Prof. Luiz Roberto de Oliveira

CCoooorrddeennaaççããoo EExxeeccuuttiivvaa

Raquel de Melo Rolim

CCoooorrddeennaaççããoo DDiiddááttiiccaa

Mônica Cardoso Façanha

CCoooorrddeennaaççããoo ddee MMoonniittoorraammeennttoo ee AAvvaalliiaaççããoo

Lidia Eugênia Cavalcante

AAddmmiinniissttrraaççããoo AAVVAA

Cleyson Carvalho

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

Paulo Jefferson Barreto

TTeexxttooss

Equipe de comunicação

DDiiaaggrraammaaççããoo

Equipe de comunicação

CCoooorrddeennaaççããoo ddee TTuuttoorriiaa ee EEaaDD

Andréa Soares Rocha da Silva

SSuuppeerrvviissããoo PPeeddaaggóóggiiccaa

Ivana Cristina Lima

SSuuppeerrvviissããoo MMoonniittoorraammeennttoo ee AAvvaalliiaaççããoo

Laiana Sousa

GGeerrêênncciiaa ddee TTII

Diego Tavares

SSuuppeerrvviissããoo ddee PPrroodduuççããoo DDiiddááttiiccaa

Maria Lucijane de Oliveira

SSuuppeerrvviissããoo PPeessqquuiissaa DDooccuummeennttáárriiaa

Mirislene Vasconcelos

SSuuppeerrvviissããoo PPrrooggrraammaaççããoo WWeebb

Luis Diego Cavalcante

SSuuppeerrvviissããoo DDeessiiggnn IInnssttrruucciioonnaall

Ana Josiele Ferreira Coutinho

NNoo ooffeerrttaa ddoo ccuurrssoo

““IInnttrroodduuççããoo àà IInnffoorrmmááttiiccaa eemm

SSaaúúddee”” ccoomm vvaaggaass aabbeerrttaass
O curso aborda a importância da

utilização das Tecnologias

Digitais da Informação e das

Comunicações (TDICs) na área

da saúde, tanto nos aspectos

ligados ao que se denomina

Informática em Saúde ou

Informática Médica, quanto na

convergência desta área com a

Educação a Distância online.

Projeto é uma realização do

NUTEDS/UFC com o Programa

Telessaúde Brasil Redes.

Saiba mais...
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http://blog.nuteds.ufc.br/inscricoes-abertas-para-iv-forum-de-educacao-a-distancia/
http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-participa-do-xv-congresso-brasileiro-de-informatica-em-saude/
http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-disponibiliza-gravacao-da-webconferencia-sobre-uso-integrado-das-tecnologias-na-educacao/
http://blog.nuteds.ufc.br/segunda-oferta-do-curso-introducao-a-informatica-em-saude-esta-com-vagas-abertas/



