
EEddiittoorriiaall

Na 24ª edição do Boletim,
O NUTEDS fomenta o
objetivo de incentivar
profissionais da saúde a
exercitar a comunicação
dentro e fora de espaços
virtuais. Uma das formas
de salientar esse
compromisso é a
divulgação da oferta de
novos cursos desenvolvidos
em parceria com o
Telessaúde Brasil.

Além disso, também é feita
a chamada para submissão
de trabalhos na próxima
edição de um dos mais
importantes produtos
internos do Núcleo, a
Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais
(RESDITE). O prazo para
envio de trabalhos é ate
outubro deste ano.

Outro ponto de destaque é
a 15ª edição do Congresso
Brasileiro de Informática
em Saúde (CBIS 2016), que
acontece este ano em
Goiânia, de 27 a 30 de
novembro. Na mesma data,
ainda acontecem simpósios
acerca da temática.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

CCoonnggrreessssoo BBrraassiilleeiirroo ddee IInnffoorrmmááttiiccaa eemm SSaaúúddee ccoonnttaa ccoomm

ssiimmppóóssiiooss ssoobbrree TTeelleessssaaúúddee ee IInnffoorrmmaattiizzaaççããoo HHoossppiittaallaarr

A 15ª edição do Congresso Brasileiro de Informática em
Saúde (CBIS 2016) deve acontecer concomitantemente à
realização de pelo menos sete simpósios com temáticas
regionais, nacionais e internacionais. O evento é promovido
pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e
aborda temas como Telessaúde, Informática em Saúde e
Informatização Hospitalar, reunindo profissionais da saúde,
da ciência da computação e da informação, educadores,
alunos, pesquisadores e os mais diversos interessados em
trocar experiências que envolvam aplicações da informática
no cuidado à saúde. O evento ocorre de 27 a 30 de
novembro, em Goiânia, e tem como tema “A Informática
Transformando a Saúde”.

Saiba mais...

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC aabbrree vvaaggaass ppaarraa ccuurrssooss ssoobbrree DDiiaabbeetteess MMeelllliittuuss,, IInnffoorrmmááttiiccaa eemm SSaaúúddee,,

TTeelleessssaaúúddee ee TTeelleemmeeddiicciinnaa
Inscrições abertas para quatro cursos gratuitos ofertados em parceria com o Programa Telessaúde

Brasil Redes. O público-alvo são os profissionais de saúde, mas demais interessados nos temas podem

participar. Para receber o certificado é necessário realizar a avaliação institucional.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

PPrroorrrrooggaaddaass ssuubbmmiissssõõeess ppaarraa

22ªª eeddiiççããoo ddaa RReevviissttaa ddee SSaaúúddee

DDiiggiittaall ee TTeeccnnoollooggiiaass

EEdduuccaacciioonnaaiiss

Foi adiado pela Comissão
Editorial o prazo para
submissão de trabalhos na
Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais
(RESDITE), iniciativa do
NUTEDS/UFC. Agora,
interessados têm até 31 de
outubro para submeter uma
proposta de trabalho para a
segunda edição do produto.

Saiba mais...
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AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo
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SSuuppeerrvviissããoo DDeessiiggnn IInnssttrruucciioonnaall
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