
EEddiittoorriiaall

Ano novo, novos desafios,
novos horizontes. Mesmo
que isso signifique renovar
projetos iniciados com
nova roupagem. Um deles
é o Boletim Eletrônico do
NUTEDS, e agora com uma
feição mais apurada, por
ter sido possível concretizar
um sonho antigo, a de
contratar os serviços de um
profissional de
comunicação.

Finalmente teremos um
projeto de marketing bem
organizado, aumentando as
chances do sonhado blog e
da revista eletrônica,
melhorando assim o fluxo
externo e interno de
informações. Outra boa
notícia, o esperado livro
do NUTEDS está
praticamente concluído, e
deve ser publicado em
breve.

É inegável o sucesso dos
cursos com EaD online, os
trabalhos apresentados no
seminário anual e a
participação no CBTMs. O
Boletim, espera-se, ficará
agora mais regular.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

RReeaalliizzaaddoo pprriimmeeiirroo eennccoonnttrroo ddee eessppeecciiaalliizzaaççããoo sseemmiipprreesseenncciiaall eemm SSaaúúddee ddoo IIddoossoo
Em janeiro, o curso de especialização semipresencial em Saúde da Pessoa Idosa realizou seu
primeiro encontro presencial no auditório da nova unidade da Faculdade de Economia,
Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado da Universidade Federal do Ceará
(FEAAC-UFC).

SSaaiibbaa mmaaiiss......

AApplliiccaattiivvoo pprroommeettee mmaaiioorr

iinntteeggrraaççããoo ddee eessttuuddaanntteess ccoomm

aa UUFFCC
Estudantes do Campus do
Pici da Universidade Federal
do Ceará (UFC) já contam
com um aplicativo para
conhecer melhor a instituição
que fazem parte. O Interação
Social Acadêmica (iSA) foi
desenvolvido por alunos do
curso de Sistemas e Mídias
Digitais para o trabalho final
da disciplina de
Desenvolvimento de Sistemas
Multimídia.

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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OOffiicciinnaa AAnnuuaall ddoo

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC aapprreesseennttaa

qquuiinnzzee ttrraabbaallhhooss cciieennttííffiiccooss
Bolsistas e profissionais
colaboradores do Núcleo de
Tecnologias e Educação à
Distância da Universidade
Federal do Ceará (Nuteds-
UFC) apresentaram os
trabalhos científicos
desenvolvidos ao longo de
2013 na Oficina Anual, parte
de uma estratégia para
incentivar internamente a
produção científica dentro da
Universidade.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

DDeeffeessaa ddee TTCCCC:: EEssppeecciiaalliizzaaççããoo

eemm PPeessqquuiissaa ee IInnoovvaaççããoo eemm

SSaaúúddee ddaa FFaammíílliiaa
Entre os dias 5 a 8 de
fevereiro, as turmas do curso
de especialização
semipresencial Pesquisa e
Inovação em Saúde da
Família apresentaram os
Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC), os quais foram
divididos em duas
modalidades: Plano de
intervenção e Relato de
Experiência. O curso é
ofertado pelo NUTEDS.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/aplicativo-promete-maior-integracao-de-estudantes-com-a-ufc/
http://blog.nuteds.ufc.br/realizado-primeiro-encontro-de-especializacao-semipresencial-em-saude-do-idoso/
http://blog.nuteds.ufc.br/oficina-anual-do-nuteds-apresenta-quinze-trabalhos/
http://blog.nuteds.ufc.br/segunda-turma-do-curso-de-especializacao-pesquisa-e-inovacao-em-saude-da-familia-apresenta-defesas/



