
Após uma pausa entre o fi-
nal de 2018 e o início de 2019, 
o NUTEDS/UFC retoma um de 
seus mais importantes projetos 
na área de comunicação. A 37ª 
edição de nosso boletim traz de 
volta o tradicional resumão das 
principais ações do Núcleo nas 
últimas semanas. Este é o primei-
ro boletim de 2019 e chega em 
boa hora.

Em maio, cursos foram lança-
dos, nosso ciclo de palestras vol-
tou com toda força, novas edições 
da RESDITE estão sendo prepa-
radas para publicação e novos 
projetos foram lançados. É o caso 
de nossa biblioteca virtual. Pela 
primeira vez, compilamos toda a 
produção científica do NUTEDS 
ao longo de sua história e, ago-
ra, tornamos público. Criamos, 
assim, um acervo inestimável de 
informações para pesquisadores, 
docentes e estudantes de todo o 
país, apoiando ações de educa-
ção continuada e permanente na 
área da saúde. Como não poderia 
deixar de ser, este é nosso primei-
ro destaque para 2019.

As notas secundárias tratam 
das submissões abertas para a 
sexta edição da Revista de Saúde 
Digital e Tecnologias Educacio-
nais (RESDITE) e de nosso ciclo 
de palestras, cujas edições deste 
mês já estão disponíveis em nos-
so canal no YouTube, uma sobre 
uso do google classroom como 
ferramenta para treinamento a 
distância e outra sobre matricia-
mento em saúde mental.

O último informe e destaque 
nesta edição refere-se ao lança-
mento de novas capacitações 
com vagas abertas. A primeira é 
sobre câncer de mama e a segun-
da sobre aplicação do instrumen-
to WHODAS 2.0, ambas com 100 
vagas abertas para todo o Brasil. 
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O projeto vinha tomando corpo desde 2017, mas apenas este ano todos os trabalhos 
foram devidamente catalogados e abertos para consulta pública, criando um acervo inesti-
mável de informações para pesquisadores, docentes e estudantes de todo o país e apoian-
do ações de educação continuada e permanente em saúde.

                                                                                                                                                                                                       LEIA MAIS                   
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Biblioteca virtual do NUTEDS disponibiliza toda 
produção científica do Núcleo desde 2009

Assessoria de comunicação
 NUTEDS/UFC

Revista de Saúde Digital e 
Tecnologias Educacionais: 
submissões abertas

 As submissões para a sexta edição, a 
ser lançada em julho de 2019, estão aber-
tas. Interessados podem enviar propostas 
de trabalhos diretamente no site da re-
vista, indexado no Portal de Periódicos da 
Universidade Federal do Ceará.                                                                                                                               

                                                                              LEIA MAIS                   

Ciclo de palestras maio: 
saúde mental e google 
classroom

Foram duas palestras. As webs já acon-
teceram, mas quem não pôde acompa-
nhar a discussão em tempo real nos dias 
de transmissão, pode assistir a gravação 
disponível na íntegra em nosso canal no 
YouTube. 

                                                                         LEIA MAIS                   

Os cursos iniciam dia 03 de junho totalmente a distância e devem ser finalizados até o 
final de junho. Todos os inscritos devem receber os dados de acesso ao curso até a data 
de início. Cada capacitação tem carga horária de 40h com direito a certificado e é ofertada 
na modalidade autoinstrucinal (EaD). 

                                                                                                                                                                                                   LEIA MAIS                   

             Cursos abertos: câncer de mama e Aplicação do Instru-
mento WHODAS 2.0
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