
A sétima edição especial do 
Boletim NUTEDS/UFC traz como 
destaque a realização de mais 
um projeto pioneiro na Universi-
dade Federal do Ceará.

Em junho, lançamos a I Oficina 
sobre EaD online para professo-
res da Faculdade de Medicina. A 
edição é um piloto para iniciati-
vas futuras que abordem o uso 
de novas ferramentas digitais 
para melhorar o ensino em saú-
de e a capacitação profissional 
docente.

Lançamos também nosso ca-
lendário de webconferências e 
agora é possível assiná-lo para 
receber notificações e lembretes 
sempre que alguma nova atua-
lização for adicionada. Por fim, 
divulgamos o grupo de pesquisa 
em Informática Biomédica, que 
este ano comemora 10 anos.
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NUTEDS realiza 
I Oficina sobre 
EaD online para 

docentes da 
FAMED/UFC

...
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O Grupo de Estudos, Pesquisa e Inovação em In-
formática Biomédica (GEPIB) foi criado em 2009 e 
é um dos 03 grupos existentes no Norte-Nordeste 
a abordar temáticas no escopo da Saúde Digital.
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Calendário atualizado de web-
conferências 2019

A oficina aconteceu em dois dias (18 e 19 de junho) e em turnos diferentes de quatro 
horas para facilitar a participação dos docentes na reta final do semestre letivo. Nes-
te primeiro momento, as vagas foram limitadas a 20 por dia e abertas apenas para 
professores do curso de Medicina. Ao todo, vinte docentes se inscreveram. Uma amos-
tra pequena de um universo muito maior, mas ainda assim de grande importância.

                                                                                                            Leia mais aqui

“Há a necessidade de um grande movimento que desperte nos nossos docentes 
maior interesse no uso da EaD online e suas diversas ferramentas para melhorar 
a qualidade do ensino na saúde. Nossos docentes estão ainda muito apegados aos 
modelos mais tradicionais de práticas educativas, e essa mudança na saúde é mes-
mo lenta, por diversos motivos. Mas em algum momento deveríamos começar al-
guma tentativa. Trata-se, fundamentalmente, de vencer uma questão cultural.”

Prof. Dr. Luiz Roberto de Oliveira, coodenador geral do NUTEDS.

Também é possível se cadastrar para receber no-
tificações sempre que houver uma web agen-
dada. Para realizar o cadastro clique no botão 
“Assinar”, abaixo da relação de webs agendadas.                                                                                 
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