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Na reta final de 2017, a
edição do boletim
NUTEDS/UFC trata de
algumas das muitas
conquistas alcançadas pelo
Núcleo este ano. A
primeira e talvez mais
importante delas seja nossa
consolidação como centro
de pesquisa científica. Isso
porque, além das inúmeras
ações de capacitação
profissional e das milhares
de vagas abertas em cursos
voltados especificamente
para profissionais da área
da saúde, em 2017, o
NUTEDS/UFC se tornou
também um dos principais
polos de produção
científica da Rede UNA-
SUS. O resultado fortalece
a posição do Núcleo no
horizonte das pesquisas em
saúde no Brasil e abre
espaço para novos desafios
em 2018. Depois de várias
participações em
congressos, publicações e
colaboração em projetos de
alcance nacional, fica
agora uma pequena
amostra das muitas vitórias
que obtivemos este ano.
Confira.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

EEmm 22001177,, NNUUTTEEDDSS//UUFFCC ssee ccoonnssoolliiddaa ccoommoo cceennttrroo ddee ppeessqquuiissaa ccoomm pprroojjeeççããoo nnaacciioonnaall

Desde sua fundação, em 2009, o Núcleo tem participado ativamente de eventos científicos
dentro e fora do país, contribuindo com pesquisas e promovendo reflexões sobre os desafios
e as perspectivas em projetos pedagógicos de EaD online na área da Saúde no Brasil e no
Ceará. Além de referência nacional na produção de cursos de capacitação para profissionais
de saúde e na oferta de serviços à população (por meio do TelessaúdeCE), em 2017 o
Núcleo ganhou reconhecimento nacional também como centro de pesquisa.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

SSIIGG ddee EEdduuccaaççããoo eemm

IInnffoorrmmááttiiccaa BBiioommééddiiccaa:: ttooddooss

ooss ddeebbaatteess ddiissppoonníívveeiiss oonnlliinnee

Lançado em parceria do
NUTEDS com a Rede RUTE,
projeto é único no Brasil,
estimulando a competência
digital entre profissionais e
estudantes na área da saúde.
Em 2017, foram 8 edições.
Saiba mais...

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

Ana Josiele Ferreira Coutinho

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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CCBBTTMMSS 22001177:: NNUUTTEEDDSS nnoo

mmaaiioorr eevveennttoo ddee TTeelleemmeeddiicciinnaa

ee TTeelleessssaaúúddee ddoo ppaaííss

Com nove trabalhos
apresentados, uma publicação,
um seminário e um estande
exclusivo, Núcleo encerra
participação em um dos
maiores congressos na área da
saúde na América Latina.
Saiba mais...

PPuubblliiccaaççããoo aabboorrddaa ttrraajjeettóórriiaass

ddee EEdduuccaaççããoo PPeerrmmaanneennttee eemm

SSaaúúddee nnoo BBrraassiill

Com colaboração do
NUTEDS/UFC, publicação
aponta experiências exitosas
da Rede UNA-SUS, da qual o
núcleo faz parte. São 15
trabalhos apresentados em um
Ebook.
Saiba mais...

WWeebbppaalleessttrraa ““SSaaúúddee ddoo IIddoossoo:: ddeessaaffiiooss ee ppeerrssppeeccttiivvaass nnaa AAtteennççããoo BBáássiiccaa”” jjáá eessttáá ddiissppoonníívveell
Saiba mais...

http://blog.nuteds.ufc.br/reunioes-do-1-sig-de-educacao-em-informatica-biomedica-no-brasil-estao-disponiveis-no-canal-nutedsufc-no-youtube/
http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-se-destaca-como-centro-de-pesquisa-cientifica-em-2017/
http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-participa-de-publicacao-sobre-experiencias-exitosas-da-rede-una-sus/
http://blog.nuteds.ufc.br/comitiva-do-nutedsufc-participa-do-8-congresso-brasileiro-de-telemedicina-e-telessaude/
http://blog.nuteds.ufc.br/canal-nutedsufc-no-youtube-conferencia-saude-do-idoso-desafios-e-perspectivas-na-atencao-basica-ja-esta-disponivel-online/



