
Novidade. Essa é a palavra que 
define as principais pautas da 33ª 
edição de nosso Boletim. Além de 
importantes projetos lançados 
em abril, novas iniciativas pavi-
mentam um caminho promissor 
para o mês de maio.

  
De início, divulgamos as ins-

crições para dois novos cursos 
desenvolvidos pelo NUTEDS, em 
parceria com o Telessaúde Bra-
sil Redes. São quase 1000 vagas 
abertas, somando as duas capa-
citações. Uma delas, pioneira no 
Brasil: o Curso de Saúde Digital, 
com inscrições abertas até o final 
do mês. A outra, traz um pode-
roso instrumento para os profisi-
sonais de saúde: o WHODAS 2.0. 
Em ambos os casos, estudantes e 
profissionais podem se inscrever.

Ainda nesta edição, destaca-
mos a consolidação do Núcleo 
de Telessaúde do Ceará (sede no 
NUTEDS/UFC). O projeto chegou 
a mais um município do estado, 
beneficiando dezenas de pro-
fissionais de saúde. Além disso, 
disponibilizamos a gravação da 
webconferência sobre doença de 
Alzheimer e Comprometimento 
cognitivo leve em idosos, realiza-
da dia 24 de abril.

Para fechar, pontuamos algu-
mas novidades para o mês de  
maio. A primeira é uma série de 
vídeos sobre pesquisa científi-
ca na área da saúde. A segunda, 
uma webconferência nacional so-
bre Informática em Saúde no Bra-
sil, que deve acontecer dia 23/05, 
enquanto a terceira será mais 
uma edição da Revista de Saúde 
Digital e Tecnologias Educacio-
nais (RESDITE). Confira tudo!
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O Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde da Universidade Federal do 
Ceará (NUTEDS/UFC) lançou, em abril, dois novos cursos de capacitação EaD online. Até 
o final do mês, interessados podem se inscrever no Curso de Saúde Digital, feito em par-
ceria com o Telessaúde Brasil Redes, e no Curso EAD de capacitação para a aplicação do 
instrumento WHODAS 2.0, realizado em parceria com o Telessaúde e com o Departamento 
de Fisioterapia da Faculdade de Medicina/UFC. Em ambos os casos, as vagas estão abertas 
para profissionais e estudantes da área da saúde.
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Saúde Digital e WHODAS 2.0 são temas de dois 
novos cursos ofertados pelo NUTEDS/UFC

Assessoria de comunicação
 NUTEDS/UFC

Telessaúde Ceará chega a novo 
município

 Lotado NUTEDS/UFC — Núcleo de Telessaúde do 
Ceará se consolida no estado e agora chega ao mu-
nisípio do Cedro. Parceria prevê ações na área de 
teleassistência e de teleducação que beneficiam os 
profissionais de saúde atuantes na cidade.                                                            

                                                                                                   LEIA MAIS                   

Novidades

Para o mês de maio, o NUTEDS/UFC 
prepara três grandes novidades. A pri-
meira delas é a realização de um web-
conferência nacional sobre Informática 
em Saúde no Brasil. A segunda, uma 
série especial de vídeos sobre pesquisa 
científica em saúde, com dicas e dis-
cussões voltadas para profissionais e 
acadêmicos da área. E a terceira será 
o lançamento de mais uma edição da 
Revista de Saúde Digital e Tecnologias 
Educacionais (RESDITE). As datas ain-
da estão sendo fechadas, mas interes-
sados podem acompanhar tudo direta-
mente pelo site www.nuteds.ufc.br ou 
pelo Facebook: Nuteds UFC - Telessaú-
de/UNASUS Ceará. Fiquem atentos.

 

 O projeto faz parte do ciclo de palestras que o 
NUTEDS/UFC realiza geralmente todo mês. A con-
ferência se soma à web “Saúde do Idoso: desafios 
e perspectivas na Atenção Básica”, realizada no final 
de 2017                                                            

                                                                                                   LEIA MAIS                   

Vídeo: webconferência sobre doença de 
Alzheimer e Comprometimento Cognitivo 
Leve em idosos está disponível
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