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Editorial
Em julho de 2018 o Boletim
NUTEDS/UFC chega a sua 34ª
edição. O número é um indicativo importante, porque mostra a
consolidação de um projeto cujo
fundamento é compilar nossas
principais ações ao longo do mês.
Se na edição passada, destacávamos a oferta de novos cursos
de capacitação, de junho a julho,
nosso grande trunfo é a conquista de mais uma vitória: a publicação do 4º número da Revista de
Saúde Digital e Tecnologias Educacionais (RESDITE). Desde 2016,
o periódico científica desbrava
um caminho pioneiro no Brasil
quando o assunto é o potencial
que as novas tecnologias têm no
âmbito dos serviços e do ensino
em saúde.
São seis novos artigos publicados e assinados por pesquisadores de diferentes partes do país. O
edital de submissão para o próximo número já está aberto.
Do mesmo modo, destacamos
o mais recente incremento ao canal do Núcleo no YouTube. Nas
últimas semanas, foi adicionada
uma nova série de webaulas, cujo
tema central é o cenário nacional
da Atenção Domiciliar. São quatro videoaulas. Todas de acesso
livre. Vale a pena conferir.
Para fechar, trazemos um pequeno lembrete sobre o Congresso Brasileiro de Informática em
Saúde que, este ano, chega a sua
21ª edição pela primeira vez no
Ceará. O evento conta com apoio
do NUTEDS e recebe trabalhos
até o dia 16 deste mês.
O congresso tende a ser o ponto máximo de um giro especial
de participações em eventos que
o Núcleo vem realizando desde
junho e que têm sido bastante
enriquecedor para nossa equipe,
conforme destacamos na última
nota deste boletim.

NUTEDS/UFC lança 4ª edição da Revista de
Saúde Digital e Tecnologias Educacionais

Publicado pela primeira vez em 2016, o periódico é uma das poucas iniciativas nacionais
voltadas para temáticas desta natureza e chega a mais este número com seis trabalhos
originais, assinados por autores de diversas partes do país e de diferentes áreas do conhecimento. Submissões para 5ª edição já começaram. Confira tudo no “Leia mais”.
LEIA MAIS

Videoaulas: série especial
aborda Atenção Domiciliar
no Brasil
Em junho, o NUTEDS/UFC lançou mais
uma série especial de webaulas. São 04 vídeos com foco na temática da Atenção Domiciliar (AD). Tudo com acesso livre para
profissionais, estudantes e pesquisadores
da área da saúde interessados no assunto.
LEIA MAIS

Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - submissões de trabalhos
As submissões de trabalhos estão abertas do dia 02 de maio ao dia 16 de julho. Os trabalhos são aceitos em seis formatos distintos (Pôster; Pôster/iniciação
científica; Relato de caso; Demonstração;
Painel e Artigo completo).
LEIA MAIS

De Junho a julho de 2018, o NUTEDS/UFC realiza um giro especial de participação em grandes eventos nacionais e internacionais. Trabalhos
apresentados, palestras e mesas redondas foram
algumas das inciativas realizadas em pelo menos
quatro grande congressos. Você pode o compilado dessas participações clicando no “Leia mais”.

Assessoria de comunicação
NUTEDS/UFC

LEIA MAIS

EXPEDIENTE
COORDENAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DE TUTORIA

SUPERVISOR PROGRAMAÇÃO WEB

SUPERVISORA DE PRODUÇÃO DIDÁTICA

COORDENAÇÃO EXECUTIVA

SUPERVISÃO DE TCC

WEB DESIGN

ADMINISTRAÇÃO AVA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

SUPERVISÃO DE PESQUISA DOCUMENTÁRIA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DIDÁTICA

SUPERVISORA DESIGN INSTRUCIONAL

TEXTOS E DIAGRAMAÇÃO:

Prof. Dr. Luiz Roberto de Oliveira
Me. Raquel de Melo Rolim
Profa. Dra. Mônica Cardoso Façanha

Profa. Dra. Lidia Eugênia Cavalcante

Profa. Dra. Andrea Soares Rocha da Silva
Esp. Laiana Sousa

Esp. Josiele Coutinho

Esp. Diego Rodrigues Tavares

Luís Diego Pereira Cavalcante

Me. Maria Lucijane de Oliveira

Gabriela Coutinho

Cleyson Carvalho Cândido

Esp. Maria Mirislene Vasconcelos Ferreira

Me. Paulo Jefferson P. Barreto

Esp. Maria Mirislene Vasconcelos Ferreira

Equipe de comunicação

NÚCLEO DE TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SAÚDE DA UFC (NUTEDS). RUA PROF. COSTA MENDES, 1608 - TÉRREO - BLOCO DIDÁTICO. RODOLFO TEÓFILO | TEL: (85) 3366.8055

Críticas, sugestões ou elogios: nuteds.comunica@nuteds.ufc.br| SITE: nuteds.ufc.br | BLOG: blog.nuteds.ufc.br | Para receber os informativos do NUTEDS/UFC envie um e-mail para nuteds.comunica@
nuteds.ufc.br

