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No final de 2015, o Núcleo
de Tecnologias e Educação
a Distância em Saúde da
Universidade Federal do
Ceará (NUTEDS/UFC)
realizou mais uma edição
da Mostra de Trabalhos
Científicos produzidos pela
equipe que compõe o
núcleo.

Além disso, tivemos a
oportunidade de participar
de eventos científicos
renomados dentro e fora
do país, colaborando com
discussões sobre os desafios
e as perspectivas para a
EaD online em Saúde. A II
Mostra do NUTEDS marcou
o encerramento das
atividades do Núcleo em
2015, ao mesmo passo em
que lança novas
perspectivas para este ano
que se inicia.

Todas as apresentações da
II Mostra Científica do
NUTEDS foram gravadas e
podem ser acessadas no
Canal do NUTEDS/UFC no
Youtube.
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A Mostra de Trabalhos Científicos do NUTEDS/UFC chegou a sua segunda edição no final do
ano passado com um balanço geral do que foi produzido pela equipe do Núcleo ao longo do
ano. Quase 30 trabalhos foram apresentados em importantes eventos científicos dentro e fora
do país, 17 dos quais foram expostos na II Mostra. Em 2015, foram oito webconferências
transmitidas para todo o Brasil, além de palestras em Simpósios, Encontros e Congressos. O
evento marcou o encerramento das atividades do Núcleo em 2015, ao mesmo passo em que
lança novas perspectivas para este ano que se inicia. Desde a primeira edição, muita coisa
foi produzida. Artigos científicos, livros, palestras e webconferências são apenas alguns dos
trabalhos desenvolvidos pela equipe do NUTEDS/UFC durante esses anos. Uma produção
vasta o suficiente para que o Núcleo pudesse compor sua própria Mostra Científica
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“Este foi um ano, em vários pontos, vitorioso. Nós conseguimos chegar ao final do ano,
diante de toda essa conjuntura em que o país está passando, com sucesso. Esse grupo é um
grupo que tem feito coisas memoráveis numa área que é espinhosa – a área de educação a
distância em saúde. E nós só conseguimos chegar onde estamos porque conseguimos montar
este grupo. Uma pessoa só não faria. Duas, três, cinquenta pessoas não fariam se estivessem
pensando apenas no seu entorno particular. Hoje, eu digo que nós temos aqui no NUTEDS
uma das três melhores equipes de EaD no Brasil. Disso eu tenho absoluta certeza.”

Prof. Dr. Luiz Roberto de Oliveira, Coordenador Geral NUTEDS.

http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-realiza-ii-mostra-de-trabalhos-cientificos/



