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Editorial
Depois de uma breve pausa no
final de 2017 e início de 2018, o
Boletim do NUTEDS/UFC retorna
com toda força para mais um ano,
chegando agora a sua 32ª edição.
De início, divulgamos a gravação de todos os trabalhos apresentados na III Mostra Científica
do Núcleo, um evento bianual
cuja terceira edição aconteceu na
reta final de 2017. A Mostra é hoje
o grande expoente da produção
científica de nossa equipe, trabalho que tem nos fortalecido ano a
ano. Atualmente, o NUTEDS/UFC
é um dos centros de referência
em pesquisa em saúde no país,
sobretudo no que diz respeito à
educação na área e sua convergência com as novas tecnologias
digitais de informação e comunicação.
A gravação de cada apresentação foi disponibilizada na íntegra
em nosso canal no YouTube. Lá, é
possível acessar também a gravação de outras edições do evento,
além de uma vasta gama de conteúdos voltas para profissionais
e estudantes da saúde. Tudo de
acesso gratuito e público.
Para fechar, divulgamos ainda
a primeira grande iniciativa do
NUTEDS/UFC em 2018. Mais um
ciclo de ofertas educacionais foi
lançado em parceria com o Programa Telessaúde Brasil Redes.
Diversos cursos de capacitação
serão abertos para todo o Brasil.
De janeiro a fevereiro, três já foram lançados. Um está com inscrições abertas e será iniciado
em março. Além de profissionais,
estudantes também poderão se
matricula

NUTEDS/UFC disponibiliza gravação com
apresentações de sua III Mostra Científica

Evento traz um balanço geral dos trabalhos produzidos e apresentados ao longo de 2017, ano em que o
Núcleo se consolidou como centro de pesquisa nacional. Ao todo, foram 18 trabalhos apresentados durante o
evento, muitos das quais relacionadas às experiências desenvolvidas pelo Núcleo em suas diferentes áreas de
atuação. Trata-se de uma pequena amostra de um número ainda maior de publicações lançadas ano passado,
as quais devem compor um novo projeto a ser desenvolvido em 2018: nossa biblioteca virtual. A ideia é que
tudo seja disponibilizado para consulta, constituindo um repositório online de qualidade e de acesso livre para
pesquisa científica em saúde.
LEIA MAIS

“Eu sou extremamente grato a todos da equipe pelo trabalho bem
feito e pela harmonia com que trabalhamos. O resultados são
evidentes. Estarmos como 2ª maior produção científica da Rede UNASUS reafirma tudo que sempre disse: nós temos uma das melhores
equipes de educação em saúde do Brasil. E, se esse reconhecimento
vem a público por meio deste parâmetro, isso só tem a nos fortalecer.”
(Prof. Luiz Roberto de Oliveira - Coordenador geral do NUTEDS/UFC
em discurso de abertura da III Mostra Científica do Núcleo.)

NUTEDS/UFC inicia ciclo mensal de ofertas educacionais

O Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde da Universidade Federal do Ceará (NUTEDS/UFC) e
o Programa Telessaúde Brasil Redes inciaram, no início de 2018, um ciclo especial de ofertas educacionais gratuitas e voltadas exclusivamente para profissionais e/ou estudantes e professores da área da saúde. O projeto
tem por objetivo lançar um ou mais cursos de capacitação por mês. Para março, está confirmada uma nova
oferta: Educação a Distância Online par a Área da Saúde. As inscrições estão abertas, mas as vagas são limitadas.
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