
EEddiittoorriiaall

O grande destaque desta
edição foi a participação
do NUTEDS no IV
Seminário Internacional de
Informação para a Saúde
(SINFORGEDS). O evento
aconteceu entre os dias 17
e 20 de maio e reuniu
pesquisadores de diversas
partes do país.

Há informações sobre a
prorrogação do prazo para
submissão de trabalhos na
(RESDITE). Serão duas
edições ao ano. Todas de
acesso livre ao seu
conteúdo.
Além disso, é notificado o
lançamento do curso de
Especialização em
Nefrologia pela
Universidade Aberta do
SUS (UNA-SUS) e a
Universidade Federal do
Maranhão (UFMA).

A quarta e última nota do
Boletim divulga os dois
cursos voltados para
profissionais da área da
saúde, realizados na
modalidade EaD, oferecidos
pelo NUTEDS/UFC este
mês.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

CCoooorrddeennaaddoorreess ddoo NNUUTTEEDDSS//UUFFCC mmaarrccaamm pprreesseennççaa nnoo IIVV SSeemmiinnáárriioo IInntteerrnnaacciioonnaall ddee

IInnffoorrmmaaççããoo ppaarraa aa SSaaúúddee
O Núcleo participou do IV Seminário Internacional de Informação para a Saúde, um evento sobre o

uso de tecnologias eletrônicas e digitais na área da saúde que reuniu diversos interessados nas áreas

de Ciência da Informação, Saúde e Tecnologias de Informação e de Comunicação.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

AAbbeerrttaass vvaaggaass ppaarraa ccuurrssoo ddee

““EEssppeecciiaalliizzaaççããoo eemm NNeeffrroollooggiiaa

MMuullttiiddiisscciipplliinnaarr””

A Universidade Federal do
Maranhão (UNA-SUS/UFMA)
abre inscrições para a segunda
turma do Curso de
Especialização em Nefrologia
Multidisciplinar. Será ofertado
na modalidade à distância,
com carga horária de 360h
em 16 meses. O objetivo é
capacitar profissionais para
atuar no cuidado de casos de
doença renal crônica.

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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PPrroorrrrooggaaddoo pprraazzoo ppaarraa

ssuubbmmiissssããoo ddee ttrraabbaallhhooss nnaa

RREESSDDIITTEE

Foi prorrogado o prazo para
submissão de trabalhos na
Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais
(RESDITE). Interessados têm
até o dia 30 de junho para
submeter artigos, resenhas,
resumos de teses e
dissertações, relatos de
experiência ou projetos de
jogos e aplicativos usados
para a educação em saúde.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC llaannççaa ccuurrssooss

ppaarraa pprrooffiissssiioonnaaiiss ddaa áárreeaa ddaa

ssaaúúddee

Os temas são “Curso Básico
de Vigilância em Saúde do
Trabalhador na Atenção
Primária em Saúde” e
“Capacitação para
Profissionais de Saúde em
Telessaúde”. Ambos são
voltados para profissionais de
saúde que atuam na atenção
básica, com nível superior ou
médio. Mais informações no
site oficial do NUTEDS/UFC.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/coordenadores-do-nutedsufc-marcam-presenca-no-iv-seminario-internacional-de-informacao-para-a-saude/
http://blog.nuteds.ufc.br/abertas-vagas-para-curso-de-especializacao-em-nefrologia-multidisciplinar/
http://blog.nuteds.ufc.br/prorrogado-prazo-para-submissao-de-trabalhos-na-revista-de-saude-digital-e-tecnologias-educacionais/
http://blog.nuteds.ufc.br/nutedsufc-lanca-cursos-para-profissionais-da-area-da-saude/



