
A 6ª edição especial do Bole-
tim NUTEDS/UFC fecha o ano de 
2018 divulgando dois grandes 
feitos deste ano. O primeiro deles 
é a relaização de nosso I Fórum 
Presencial.

O Fórum aconteceu no final de 
dezembro, antes do recesso de 
fim de ano, contemplando parte 
da produção científica do Núcleo 
ao longo de 2018. Esta é a primei-
ra vez que realizamos o evento, 
que se soma às tradicionais Mos-
tras Cientìficas que realizamos de 
dois em dois anos e cuja próxima 
edição está prevista para 2019.

Todos os trabalhos apresenta-
dos estão disponíveis no link da 
nota em destaque nesta edição 
e, em breve, estarão também em 
nossa biblioteca virtual, disponí-
vel no site do NUTEDS.

O segundo feito, também na 
linha que destaca a importância 
do Núcleo como polo de produ-
ção científica, foi o lançamento 
de duas edições da Revista de 
Saúde Digital e Tecnologias Edu-
cacionais. A primeira edição es-
pecial do periódico foi lançada 
no final de novembro e a quinta 
edição regular foi ao ar na reta fi-
nal de dezembro. 

 A revista está no ar desde 2016 
e é um dos poucos periódicos de 
caráter científico no país divul-
gando produções que abordam 
o uso de Tecnologias Digitais da 
Informação e das Comunicações 
(TDIC) e suas diversas ferramen-
tas e aplicações na área da saúde, 
visando melhorar tanto os servi-
ções quanto a educação na área.

As submissões para o sexto 
número regular, que deve ser lan-
çado em junho de 2019, já estão 
abertas.
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Cerca de 20 trabalhos foram apresentados por todos os membros da equipe que pas-
saram pelo Núcleo em 2018, entre profissionais e bolsistas. Os trabalhos se relacionam 
a diferentes projetos colocados em prática pelo NUTEDS este ano. A gravação do evento 
será disponibilizada em breve no canal do Núcleo no Youtube. Lá também estão os víde-
os de nossas últimas Mostras Científicas.
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NUTEDS realiza I Fórum Presencial com 
produção científica de 2018 

Assessoria de comunicação
 NUTEDS/UFC

Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais

Lançada no final de novembro de 2018, a primeira 
edição especial da RESDITE traz dez dos melhores tra-
balhos apresentados no V Simpósio Internacional de In-
formação para a Saúde.

                                                                                                                 LEIA MAIS                   

Quinta edição regular foi lançada em dezembro e 
conta com seis artigos científicos inéditos mais um edi-
torial assinado pelo Prof. Dr. Luiz Roberto de Oliveira, 
Editor Geral do periódico.

                                                                                                                    LEIA MAIS                   
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