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Mais um ano de muito
trabalho se inicia. No
primeiro Boletim de 2017,
divulgamos algumas das
principais iniciativas
desenvolvidas pelo Núcleo
neste começo de ano.

O grande destaque desta
edição é talvez o maior
passo dado no país rumo a
implantação de um SIG
sobre Informática
Biomédica (IB) nos cursos
de graduação em Medicina
no Brasil. No final de
janeiro, o NUTEDS e a
Rede RUTE realizaram uma
webconferência sobre o
tema, tendo como foco a
experiência exitosa
desenvolvida em Portugal.
A iniciativa abre caminho
para a criação do SIG de
Educação em IB, proposto
pelo NUTEDS e a ser
realizado nos meses que
estão por vir.

Destacamos ainda o
lançamento de mais um
curso e a webaula sobre
Saúde da Criança,
disponibilizada no canal do
Núcleo no Youtube.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

NNUUTTEEDDSS ee MMllnniissttéérriioo ddaa SSaaúúddee ooffeerrttaamm 11000000 vvaaggaass ppaarraa

ccuurrssoo ""CCaappaacciittaaççããoo ssoobbrree IInnfflluueennzzaa ppaarraa PPrrooffiissssiioonnaaiiss ddee

VViiggiillâânncciiaa eemm SSaaúúddee""

Capacitação sobre Influenza para Profissionais de Vigilância
em Saúde é ofertada na modalidade Educação a Distância
(EaD) online, em nível de extensão, com duração de 2 (dois)
meses e carga horária de 80 horas, sem encontros
presenciais obrigatórios. Curso é ofertado em parceria com o
MInistério da Saúde. 1000 vagas estão abertas. Podem
participar profissionais de saúde com nível superior que
atuam na área de vigilância da influenza e/ou saúde em
geral de todo o país, conforme indica o edital abaixo.
Interessados devem se inscrever preenchendo o Formulário
de Inscrição disponibilizado no edital de seleção. Clique no
link abaixo para saber como se inscrever.

Saiba mais...

NNUUTTEEDDSS ddáá 11ºº ppaassssoo ppaarraa ccrriiaaççããoo ddoo SSIIGG ““EEdduuccaaççããoo eemm IInnffoorrmmááttiiccaa BBiioommééddiiccaa”” nnoo
BBrraassiill
Webconferência realizada com pesquisadores da Universidade do Porto (Portugal) pavimenta caminho

para implementação de um Grupo de Interesse Especial sobre Educação em Informática Biomédica no

Brasil. Iniciativa foi proposta pelo NUTEDS, em parceria coma Rede RUTE.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

CCaannaall NNUUTTEEDDSS//UUFFCC:: wweebbaauullaa

oonnlliinnee ee ggrraattuuiittaa ssoobbrree ssaaúúddee

ddaa ccrriiaannççaa
A webaula discute aspectos
relacionados à saúde da
criança e é uma boa fonte de
informação para profissionais
que atuam nesta área e para
o público em geral,
especialmente aqueles que são
pais, abordando diferentes
temas, como alimentação e
risco de violência e maus
tratos. Todo o conteúdo pode
ser acessado online e
gratuitamente.

Saiba mais...
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http://blog.nuteds.ufc.br/canal-nutedsufc-disponibiliza-webaula-online-e-gratuita-sobre-saude-da-crianca/
http://blog.nuteds.ufc.br/nuteds-abre-inscricao-para-capacitacao-sobre-influenza-para-profissionais-de-vigilancia-em-saude/
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