
EEddiittoorriiaall

Nesta edição do boletim do
NUTEDS/UFC, a matéria
principal aborda o primeiro
encontro presencial da 11ª
turma do Curso de
Especialização em Saúde da
Família 2015.

A segunda nota fala sobre
III Conferência Online de
Informática Educacional
(COIE), evento realizado
por pesquisadores de
universidades portuguesas.

A terceira matéria divulga
mais uma rodada de cursos
promovidos pelo
TelessaúdeRS. Os cursos
serão ofertados online para
profissionais de saúde da
Atenção Básica de todo o
Brasil e devem acontecer
de agosto a outubro.

Como fechamento, o
boletim divulga a
webconferência
“Computação persuasiva e
a adoção de atitude
saudável”, ministrada pelo
Dr. Francisco Oliveira e
pelas Dras. Helena
Cavalcante e Penha Uchoa.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

1111ªª ttuurrmmaa ddoo pprrooggrraammaa MMaaiiss MMééddiiccooss nnoo CCeeaarráá rreeaalliizzaa pprriimmeeiirroo eennccoonnttrroo pprreesseenncciiaall
O NUTEDS/UFC realizou, no final do mês de julho, o primeiro encontro presencial de
integrantes da 11ª turma do programa Mais Médicos no Ceará. Os participantes já atuam nas
unidades básicas de saúde do estado, mas apenas agora iniciam as atividades do Curso de
Especialização em Saúde da Família 2015 (CESF).

SSaaiibbaa mmaaiiss......

WWeebbccoonnffeerrêênncciiaa ddee jjuullhhoo::

CCoommppuuttaaççããoo ppeerrssuuaassiivvaa ee aa

aaddooççããoo ddee aattiittuuddee ssaauuddáávveell
Já está disponível no canal
do NUTEDS no Youtube a
webconferência realizada pelo
núcleo em julho. Com o
tema “Computação
persuasiva e a adoção de
atitude saudável” a palestra
foi ministrada pelo Dr.
Francisco Oliveira e pelas
Dras. Helena Cavalcante e
Penha Uchoa. Os palestrantes
abordam a experiência de
usar o TratBem.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

CCoooorrddeennaaççããoo GGeerraall

Prof. Luiz Roberto de Oliveira

CCoooorrddeennaaççããoo EExxeeccuuttiivvaa

Raquel de Melo Rolim

CCoooorrddeennaaççããoo DDiiddááttiiccaa

Mônica Cardoso Façanha

CCoooorrddeennaaççããoo ddee MMoonniittoorraammeennttoo ee AAvvaalliiaaççããoo

Lidia Eugênia Cavalcante

AAddmmiinniissttrraaççããoo AAVVAA

Cleyson Carvalho

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

Paulo Jefferson Barreto

TTeexxttooss

Equipe de comunicação

DDiiaaggrraammaaççããoo

Equipe de comunicação

CCoooorrddeennaaççããoo ddee TTuuttoorriiaa ee EEaaDD

Andréa Soares Rocha da Silva

SSuuppeerrvviissããoo PPeeddaaggóóggiiccaa

Ivana Cristina Lima

SSuuppeerrvviissããoo MMoonniittoorraammeennttoo ee AAvvaalliiaaççããoo

Laiana Sousa

GGeerrêênncciiaa ddee TTII

Diego Tavares

SSuuppeerrvviissããoo ddee PPrroodduuççããoo DDiiddááttiiccaa

Maria Lucijane de Oliveira

SSuuppeerrvviissããoo PPeessqquuiissaa DDooccuummeennttáárriiaa

Mirislene Vasconcelos

SSuuppeerrvviissããoo PPrrooggrraammaaççããoo WWeebb

Luis Diego Cavalcante

SSuuppeerrvviissããoo DDeessiiggnn IInnssttrruucciioonnaall

Ana Josiele Ferreira Coutinho
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TTeelleessssaaúúddee aabbrree nnoovvaa rrooddaaddaa

ddee ccuurrssooss ppaarraa pprrooffiissssiioonnaaiiss ddee

ssaaúúddee ddaa AAtteennççããoo BBáássiiccaa
O TelessaúdeRS, vinculado à
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, abriu novos
ciclos de cursos online para
profissionais de saúde da
Atenção Básica de todo o
Brasil. Os temas abordados
serão avaliação e tratamento
de feridas, nutrição e saúde
mental no SUS e os cursos
serão realizados entre agosto e
outubro. Clique no link abaixo
para saber como se inscrever.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

IIIIII CCoonnffeerrêênncciiaa OOnnlliinnee ddee

IInnffoorrmmááttiiccaa EEdduuccaacciioonnaall aabbrree

iinnssccrriiççõõeess ppaarraa ttrraabbaallhhooss
Entre os dias 12 e 23 de
outubro deste ano, acontece
a III Conferência Online de
Informática Educacional
(COIE), evento realizado
virtualmente por
pesquisadores de
universidades portuguesas.
Interessados em participar
têm até o dia 15 de
setembro para realizar a
inscrição. Trabalhos podem
ser submetidos até 31/07.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/webconferencia-de-julho-computacao-persuasiva-e-a-adocao-de-atitude-saudavel/
http://blog.nuteds.ufc.br/11a-turma-do-programa-mais-medicos-no-ceara-realiza-primeiro-encontro-presencial/
http://blog.nuteds.ufc.br/telessaude-abre-nova-rodada-de-cursos-para-profissionais-de-saude-da-atencao-basica/
http://blog.nuteds.ufc.br/iii-conferencia-online-de-informatica-educacional-abre-inscricoes-para-trabalhos/



