
EEddiittoorriiaall

O Boletim NUTEDS/UFC

chega a sua 30° edição com

um apanhado geral das

principais informações

pontuadas entre os meses de

agosto e setembro de 2017.

A primeira delas é uma

importante vitória para o

Núcleo. Conseguimos colocar

no ar a 3ª edição da Revista

de Saúde Digital e

Tecnologias Educacionais

(RESDITE). O periódico foi

publicado pela primeira vez

em 2016 e já desponta como

uma das referências nesta

área no país.

As notas segunites abordam o

lançamento de mais cinco

novos cursos pelo NUTEDS e

a histórica reunião dos países

de língua portuguesa para

discutir estratégias de

fomento à

telessaúde/telemedicina entre

as noves nações que

compõem a CPLP.

Por fim, destacamos uma

série especial de

webconferências realizadas

pelo MS e a OPAS para

estimular o uso do Portal

Saúde Baseada em Evidências.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

NNUUTTEEDDSS llaannççaa 33ªª eeddiiççããoo ddaa RReevviissttaa ddee SSaaúúddee DDiiggiittaall ee TTeeccnnoollooggiiaass EEdduuccaacciioonnaaiiss
O periódico é um iniciativa do NUTEDS/UFC e chega a mais este número com quatro artigos
originais e um relato de experiência. A proposta editorial é divulgar produções científicas que
abordam o uso de Tecnologias Digitais da Informação e das Comunicações (TDIC) no âmbito
da área da saúde.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

wweebbccoonnffeerrêênncciiaass ssoobbrree oo

PPoorrttaall ddee SSaaúúddee BBaasseeaaddaa eemm

EEvviiddêênncciiaass

O Ministério da Saúde, e a
Organização Pan-americana
da Saúde (OPAS/OMS)
realizam, de agosto a
dezembro deste ano, uma
série especial de conferências
via web sobre o Portal de
Saúde Baseada em Evidências
(Portal SBE). Clique no link
abaixo para saber quando
serão todas as webs até o fim
do ano.

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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II RReeuunniiããoo ddee TTeelleemmeeddiicciinnaa ee

TTeelleessssaaúúddee eennttrree ppaaíísseess ddee

llíínngguuaa ppoorrttuugguueessaa

Nos dias 13 e 14 de
setembro, nove países
integrantes da Comunidade
dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) participam
da I Reunião de Telemedicina
e Telessaúde da CPLP. O
encontro acontece na cidade
de Praia, em Cabo Verde e
tem como tema “Saúde
Digital em língua
portuguesa”.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

IInnssccrriiççõõeess aabbeerrttaass –– ccuurrssooss

oonnlliinnee ee ggrraattuuiittooss ppaarraa aa áárreeaa

ddaa ssaaúúddee

São cinco ofertas simultâneas
de uma vez só. Todos os
cursos são a distância,
autoinstrucionais (sem a
presença do tutor), gratuitos
e dão direito à certificação.
Quem tiver interesse e se
enquadrar no público alvo,
pode se candidatar a mais de
um curso. As ofertas são
feitas em parcerica com o
Telessaúde Brasil Redes.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/ministerio-da-saude-e-organizacao-pan-americana-da-saude-realizam-serie-de-webconferencias-sobre-o-portal-de-saude-baseada-em-evidencias/
http://blog.nuteds.ufc.br/nuteds-lanca-3a-edicao-da-revista-de-saude-digital-e-tecnologias-educacionais/
http://blog.nuteds.ufc.br/i-reuniao-de-telemedicina-e-telessaude-entre-paises-de-lingua-portuguesa-acontece-em-setembro/
http://blog.nuteds.ufc.br/inscricoes-abertas-cursos-online-e-gratuitos-para-a-area-da-saude/



