
EEddiittoorriiaall

A edição de agosto do
Boletim do NUTEDS/UFC
traz a matéria principal
sobre o lançamento do
edital para o processo de
seleção de orientadores do
NUTEDS.

A segunda nota fala sobre
o curso de aperfeiçoamento
em atenção domiciliar,
lançado pela UNA-SUS
para todo o país e cujas
inscrições vão até 2016.

A terceira matéria divulga
o curso “Odontopediatria
na atenção primária à
saúde”, promovido pelo
TelessaúdeRS. O curso será
ofertado online para
profissionais de saúde da
Atenção Básica de todo o
Brasil.

Como fechamento, o
boletim divulga a
webconferência “Atividades
para o controle da
tuberculose na atenção
básica”, ministrada pela
Profa. Dra. Mônica Cardoso
Façanha.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC llaannççaa eeddiittaall ddee sseelleeççããoo ppaarraa bbaannccoo ddee oorriieennttaaddoorreess ddee TTCCCC
Estão abertas as inscrições para a Seleção do Banco de Orientadores de TCC dos Cursos de
Especialização em Saúde ofertados pelo Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em
Saúde da UFC (NUTEDS/UFC). Inicialmente, as inscrições iriam até o dia 02 de setembro,
mas o prazo foi prorrogado até o dia 07 de setembro.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

WWeebbccoonnffeerrêênncciiaa ddiissccuuttee

aattiivviiddaaddeess ppaarraa oo ccoonnttrroollee ddaa

ttuubbeerrccuulloossee nnaa aatteennççããoo bbáássiiccaa

Com o tema “Atividades para
o controle da tuberculose na
atenção básica”, o
NUTEDS/UFC realiza sua
webconferência do mês de
agosto na segunda-feira (31),
às 10h. A palestra será
ministrada pela Profa. Dra.
Mônica Cardoso Façanha. Os
interessados podem participar
da palestra presencialmente no
NUTEDS/UFC ou pela internet.

SSaaiibbaa mmaaiiss......
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TTeelleessssaaúúddeeRRSS ooffeerreeccee ccuurrssoo

EEaaDD ddee OOddoonnttooppeeddiiaattrriiaa nnaa

AAtteennççããoo PPrriimmáárriiaa àà SSaaúúddee
O núcleo de Telessaúde da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
(TelessaúdeRS/UFRGS) está
com um novo curso gratuito.
“Odontopediatria na Atenção
Primária à Saúde” será
ofertado na modalidade à
distância e deve abrir as
inscrições do dia 26 de agosto
até o dia 09 de setembro, ou
até todas as 200 vagas abertas
serem preenchidas.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

UUNNAA--SSUUSS//UUFFMMAA llaannççaa ccuurrssoo

ddee AAppeerrffeeiiççooaammeennttoo eemm

AAtteennççããoo DDoommiicciilliiaarr
A Universidade Federal do
Maranhão acaba de lançar o
curso de Aperfeiçoamento em
Atenção Domiciliar. As
inscrições estão abertas para
todas as categorias de
profissionais de saúde até 9
de maio de 2016. Com carga
horária de 180 horas, o curso
tem como objetivo subsidiar
as ações de implantação e
gestão dos Serviços de
Atenção Domiciliar (SAD).

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/webconferencia-discute-atividades-para-o-controle-da-tuberculose-na-atencao-basica/
http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-lanca-edital-de-selecao-para-banco-de-orientadores-de-tcc/
http://blog.nuteds.ufc.br/telessauders-oferece-curso-ead-de-odontopediatria-na-atencao-primaria-a-saude/
http://blog.nuteds.ufc.br/una-susufma-lanca-curso-de-aperfeicoamento-em-atencao-domiciliar/



