
EEddiittoorriiaall

O Boletim do
NUTEDS/UFC, na edição de
janeiro de 2015, traz boas
novidades. Há, na página
da FAMED/ UFC, dois
podcasts. A Rádio Web
NUTEDS no ar em tempo
recorde. Vem aí a Revista
Eletrônica do
NUTEDS/UFC, com foco
principal em Tecnologia
Educacional na área da
Saúde. Os videocasts, do
mesmo modo, já estão
planejados.

Seguindo sua vocação
desde que foi criado, o
NUTEDS/UFC entrega em
janeiro e fevereiro cerca de
900 especialistas, ora em
plena fase de defesa de
TCC.

Finalmente, o Boletim
registra com indisfarçável
alegria o início do
Doutorado em Saúde
Coletiva, aprovado pela
CAPES no final de 2014. O
livro comentado na resenha
cultural enfoca a EaD
online como uma
revolução. Vale a pena
conferir.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo
NUTEDS/UFC

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC pprroodduuzz ppooddccaassttss ssoobbrree ssaaúúddee,, eedduuccaaççããoo ee tteeccnnoollooggiiaa
O NUTEDS/UFC deu início a um projeto de produção de podcasts, que são arquivos de áudio, de

duração variada, disponibilizados na internet, podendo ter possibilidade de download. No primeiro

episódio, o professor da Faculdade de Medicina da UFC e coordenador geral do Núcleo, Luiz Roberto

de Oliveira, explica como surgiu o Núcleo e quais atividades são realizadas pelo órgão. Ele aborda

também o uso do podcast na educação, ressaltando as potencialidades do recurso para contribuir no

processo de ensino e aprendizado, especialmente na área da saúde.

Os podcasts do Núcleo devem abordar temas da saúde, da educação e da tecnologia, sempre

convidando especialistas, professores e profissionais dessas áreas para compartilhar suas experiências e

opiniões. Todos os arquivos são hospedados no site da Faculdade de Medicina da UFC. Saiba como

acessar clicando no link abaixo.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

RReesseennhhaa ccuullttuurraall:: EEdduucc@@rr –– AA

((rr))eevvoolluuççããoo DDiiggiittaall nnaa

EEdduuccaaççããoo

Resenha sobre o livro
“Educ@r – A (r)evolução
Digital na Educação”, da
professora e especialista em
Marketing Martha Gabriel. O
objetivo é refletir sobre a
atual situação da educação no
contexto da revolução digital.
O livro foi lançado em 2013 e
está disponível na versão
impressa e em e-book nas
principais livrarias do país.

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
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AApprroovvaaddoo DDoouuttoorraaddoo eemm

SSaaúúddee CCoolleettiivvaa ddaa FFAAMMEEDD

UUFFCC

A Faculdade de Medicina
(FAMED) da UFC conta agora
com o Doutorado em Saúde
Coletiva. O curso foi aprovado
pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes). A
previsão é de que as seleções
do Doutorado ocorram no
primeiro semestre de 2015 e
as aulas iniciem no segundo
semestre.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

IInniicciiaa ppeerrííooddoo ddee ddeeffeessaass ddee

TTrraabbaallhhoo ddee CCoonncclluussããoo ddee

CCuurrssoo ddoo SSPPII,, CCEESSFF ee CCEEPPIISSFF

Ocorrem as defesas de
Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCCs) das
especializações. Serão cerca de
900 concludentes. As defesas
do SPI foram realizadas entre
os dias 12 a 15 de janeiro; as
defesas do CESF estão
ocorrendo no período de 26 a
30 de janeiro; já as defesas do
CEPISF acontecem de 02 a 06
de fevereiro.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/resenha-cultural-educr-a-revolucao-digital-na-educacao/
http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-produz-podcasts-sobre-saude-educacao-e-tecnologia/
http://blog.nuteds.ufc.br/aprovado-doutorado-em-saude-coletiva-da-famed-ufc/
http://blog.nuteds.ufc.br/inicia-periodo-de-defesas-de-trabalho-de-conclusao-de-curso-do-spi-cesf-e-cepisf/



