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A edição nº 27 do Boletim

NUTEDS/UFC confirma aquilo

que prognosticávamos em

março deste ano, no Boletim

n° 26: 2017, de fato, está

sendo um ano e tanto. Depois

de finalizar 2016 com grandes

vitórias, entre elas a

possibilidade de sediar o

Congresso Brasileiro de

Informática em Saúde em

2018, estamos – aos poucos

– nos consolidando como um

dos grandes fomentadores na

área da saúde no Brasil.

Entre abril e maio de 2017,

vimos projetos de longa data

se tornarem realidade,

ganhando reconhecimento

nacional. Foi assim com a

inauguração do 1º SIG de

Educação em Informática

Biomédica do Brasil; com o a

inauguração da unidade de

Telemedicina no

NUTEDS/FAMED/UFC; com o

lançamento de mais uma

edição da RESDITE e com

mais uma rodada de cursos

ofertado para capacitação de

profissionais de todo o país.

Confira tudo neste boletim.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

NNUUTTEEDDSS ee TTeelleessssaaúúddee llaannççaamm

sseeiiss ccuurrssooss oonnlliinnee ee ggrraattuuiittooss

nnaa áárreeaa ddaa ssaaúúddee
O NUTEDS/UFC abriu inscrições

para novas ofertas de seis

cursos ofertados em parceria

com o Programa Telessaúde

Brasil Redes. O público-alvo são

os profissionais de saúde,

embora, em alguns casos,

demais interessados nos temas

possam participar. São 11 mil

vagas abertas para todo o

Brasil. Todos os cursos são

gratuitos e autoinstrucionais.

Clique abaixo:

Saiba mais...

RReevviissttaa ddee SSaaúúddee DDiiggiittaall ee

TTeeccnnoollooggiiaass EEdduuccaacciioonnaaiiss

rreecceebbee ttrraabbaallhhooss
Estão abertas até o dia 23 de

junho as submissões para o III

nº da Revista de Saúde Digital e

Tecnologias Educacionais

(RESDITE). O periódico é uma

iniciativa do NUTEDS/UFC, cujo

objetivo é divulgar produções

científicas que abordam o uso

de Tecnologias Digitais da

Informação e das Comunicações

(TDIC) no âmbito da área da

saúde. Para submeter, clique

abaixo:

Saiba mais...

RReeddee RRUUTTEE iinnaauugguurraa nnúúcclleeoo ddee tteelleemmeeddiicciinnaa nnoo NNUUTTEEDDSS//FFAAMMEEDD//UUFFCC
No dia 11 de maio de 2017, o Brasil ganhou mais um núcleo da Rede Universitária de Telemedicina

(RUTE). O NUTEDS se tornou membro da RUTE, passando a fazer parte de uma rede nacional de

instituições cujo objetivo é fomentar projetos de telemedicina no país. Saiba como foi a inauguração e

o que isso significa clicando no link a seguir. SSaaiibbaa mmaaiiss......

IInnssccrriiççõõeess aabbeerrttaass ppaarraa

CCoonnggrreessssoo BBrraassiilleeiirroo ddee

TTeelleemmeeddiicciinnaa ee TTeelleessssaaúúddee
Organizado pela Associação

Brasileira de Telemedicina e

Telessaúde (ABTms), esta edição

do congresso tem como tema

“Telessaúde Transformando

Realidades: Tendências e

Impactos”. O evento acontece

entre os dias 14 e 17 de

novembro, no Centro de Eventos

da FAURGS/UFRGS, em Gramado

(RS). Clique no link abaixo para

saber como participar ou

submeter trabalhos.

Saiba mais...
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