A REVISTA DE SAÚDE DIGITAL E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (RESDITE),
iniciativa do Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde, da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Ceará (NUTEDS/FAMED/UFC), está recebendo
contribuições para a edição nº IV, a ser lançada no início de 2018. Interessados têm até o dia
31/12/2017 para submeter trabalhos.
As colaborações devem ser enviadas por meio do sistema de Revistas Eletrônico da
RESDITE. Para acessar o sistema, deve-se realizar o cadastro no site do periódico (CLIQUE
AQUI). No final do cadastro, é preciso marcar a opção “Autor” para conseguir submeter
arquivos (trabalhos) no sistema. Estaremos recebendo trabalhos o ano todo para análise. A
RESDITE lança novas edições semestralmente.
1 OBJETIVO
A publicação pretende disseminar trabalhos que representem contribuições importantes e
novos conhecimentos acerca das tecnologias na área da saúde, com ênfase na convergência
dos processos de ensino e aprendizagem com o uso da Educação a Distância (EaD) online e a
Saúde Digital.
2 FOCO E ESCOPO
A proposta editorial da Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais (RESDITE) é
divulgar produções científicas que abordam o uso de Tecnologias Digitais da Informação e
das Comunicações (TDIC) para a atuação profissional e educação na área da saúde. O
público-alvo é composto por profissionais multidisciplinares que trabalham e pesquisam a
utilização de tecnologias, principalmente para a educação em saúde e Informática Biomédica,
desde os que estão envolvidos com a produção até aqueles que as aplicam,
independentemente da área de conhecimento da qual sejam oriundos.
Trabalhos em português, inglês e espanhol são aceitos, Artigos Originais, Relatos de
Experiência, Projetos para Aplicativos de Jogos Educacionais, Resenhas e Resumos de Teses
e Dissertações.
2.2 A revista abrange as seguintes áreas temáticas
Aquisição, Processamento e Distribuição de Imagens na Área de Saúde;
Avaliação em EaD em Saúde;
Bioinformática;
Competências Informacionais e Situações de Aprendizagem;
Educação Não Presencial Intermediada por Tecnologia;
Ensino a Distância (EAD) em Saúde;
Ensino de Telemedicina e Teleinformática em Saúde;

Formação Continuada de Trabalhadores na Saúde
Formação Permanente de Trabalhadores na Saúde;
Gestão e Análise Econômica em EaD online na Saúde;
Informática Biomédica;
Políticas de Informação em Saúde;
Registro Eletrônico de Saúde;
Teleprocessamento e Redes em Saúde;
Telessaúde e Telemedicina.
Os trabalhos aceitos e publicados tornam-se propriedade da Revista Brasileira de Tecnologias
Educacionais em Saúde, sendo vedada sua reprodução total ou parcial, sem a devida
autorização da Comissão Editorial, exceto para uso de estudo e pesquisa. Os nomes e
endereços informados na revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por
esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
3 SUBMISSÃO DE ARTIGOS:
Somente pelo sistema da revista. É preciso se cadastrar, conforme supracitado.
Cadastro: http://periodicos.ufc.br/resdite/user/register
Após realizar o cadastro, acesse o sistema informando os dados de login e senha gerados no
cadastramento.
Acessar o sistema: http://periodicos.ufc.br/resdite/login
4 PRAZO PARA SUBMISSÕES A 4ª EDIÇÃO DA RESDITE:
Para a 4ª edição, receberemos trabalhos até dia 31 de dezembro de 2017.
5 PROCESSO DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação levará em consideração a avaliação por pares cega e para assegurar a
integridade da avaliação é necessário que os autores tomem algumas precauções para não
revelar os nomes no texto.
5.1 Critérios para avaliação e estrutura do artigo:
· Qualidade de redação e organização do texto (clareza, concisão, objetividade e estrutura
formal).
· Rigor científico nas citações e obediência às normas da Vancouver.
· Atualidade do tema.

· Originalidade do trabalho.
· Clareza e concisão na definição do objetivo do trabalho.
· Relevância e consistência teórica do artigo para o desenvolvimento da área de
conhecimento.
· Qualidade do referencial teórico.
· Estratégia de pesquisa e metodologia utilizada tem propriedade e qualidade.
· Representação, consistência, articulação teórica e metodológica na análise dos dados.
· Fundamento e coerência das conclusões.
6 NORMAS
Os textos devem ser inéditos e a extensão do material enviado será a seguinte: artigos, de 10
a 15 laudas; relatos de experiências, de 8 a 10 laudas; projetos de jogos e aplicativos, de 8 a
10 páginas; resenhas, de 3 a 5 laudas; resumos de teses e dissertações, de 250 a 500 palavras.
A página do título, primeira de cada trabalho, deve conter: (1) nome completo de todos os
autores; (2) nome da(s) instituição(ões) onde o trabalho foi desenvolvido; e (3) identificação
de financiamentos, caso houver. (4) nome e instituição de origem do autor responsável, em
caso de mais de um autor (ver modelo-layout do trabalho).
Resumo e Abstract devem seguir, preferencialmente, a seguinte estrutura: introdução;
objetivo, método, resultados e conclusão. Recomenda-se a utilização de até 3 (três)
descritores para as palavras-chave e keywords em inglês, após o resumo e ao abstract,
respectivamente, conforme padronização nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)
(http://www.bireme.br) e no Medical Subject Headings do Index Medicus (MeSH).
As referências devem ser predominantemente de trabalhos publicados nos últimos cinco
anos. Todas devem ser numeradas de forma consecutiva na ordem em que são citadas pela
primeira vez no trabalho (não na ordem alfabética), conforme as normas de Vancouver,
Normas para Manuscritos Submetidos às Revistas Biomédicas - ICMJE.
Para conferir as normas da Revista na íntegra (CLIQUE AQUI)
7 DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
1- O Conselho editorial se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem
normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua,
respeitando, porém, o estilo e o mérito dos autores, bem como o sentido do texto. As provas
finais não serão enviadas aos autores.

2 - Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Revista de Saúde Digital e
Tecnologias Educacionais, ficando sua reimpressão total ou parcial sujeita à autorização
expressa do Comitê Editorial da Revista.
3- As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.
A Comissão Editorial

