
Em julho de 2018 o Boletim 
NUTEDS/UFC chega a sua 34ª 
edição. O número é um indicati-
vo importante, porque mostra a 
consolidação de um projeto cujo 
fundamento é compilar nossas 
principais ações ao longo do mês.    

Se na edição passada, destacá-
vamos a oferta de novos cursos 
de capacitação, de junho a julho, 
nosso grande trunfo é a conquis-
ta de mais uma vitória: a publica-
ção do 4º número da Revista de 
Saúde Digital e Tecnologias Edu-
cacionais (RESDITE). Desde 2016, 
o periódico científica desbrava 
um caminho pioneiro no Brasil 
quando o assunto é o potencial 
que as novas tecnologias têm no 
âmbito dos serviços e do ensino 
em saúde. 

São seis novos artigos publica-
dos e assinados por pesquisado-
res de diferentes partes do país. O 
edital de submissão para o próxi-
mo número já está aberto. 

Do mesmo modo, destacamos 
o mais recente incremento ao ca-
nal do Núcleo no YouTube. Nas 
últimas semanas, foi adicionada 
uma nova série de webaulas, cujo 
tema central é o cenário nacional 
da Atenção Domiciliar. São qua-
tro videoaulas. Todas de acesso 
livre. Vale a pena conferir.

Para fechar, trazemos um pe-
queno lembrete sobre o Congres-
so Brasileiro de Informática em 
Saúde que, este ano, chega a sua 
21ª edição pela primeira vez no 
Ceará. O evento conta com apoio 
do NUTEDS e recebe trabalhos 
até o dia 16 deste mês.

O congresso tende a ser o pon-
to máximo de um giro especial 
de participações em eventos que 
o Núcleo vem realizando desde 
junho e que têm sido bastante 
enriquecedor para nossa equipe, 
conforme destacamos na última 
nota deste boletim. 
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Publicado pela primeira vez em 2016, o periódico é uma das poucas iniciativas nacionais 
voltadas para temáticas desta natureza e chega a mais este número com seis trabalhos 
originais, assinados por autores de diversas partes do país e de diferentes áreas do conhe-
cimento. Submissões para 5ª edição já começaram. Confira tudo no “Leia mais”.

                                                                                                                                                                                                       LEIA MAIS                   
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NUTEDS/UFC lança 4ª edição da Revista de 
Saúde Digital e Tecnologias Educacionais

Assessoria de comunicação
 NUTEDS/UFC

Videoaulas: série especial 
aborda Atenção Domiciliar 
no Brasil

 Em junho, o NUTEDS/UFC lançou mais 
uma série especial de webaulas. São 04 ví-
deos com foco na temática da Atenção Do-
miciliar (AD). Tudo com acesso livre para 
profissionais, estudantes e pesquisadores 
da área da saúde interessados no assunto.                                                           

                                                                                           LEIA MAIS                   

Congresso Brasileiro de In-
formática em Saúde - sub-
missões de trabalhos

 As submissões de trabalhos estão aber-
tas do dia 02 de maio ao dia 16 de ju-
lho. Os trabalhos são aceitos em seis for-
matos distintos (Pôster; Pôster/iniciação 
científica; Relato de caso; Demonstração; 
Painel e Artigo completo).                                                            

                                                                                           LEIA MAIS                   

 De Junho a julho de 2018, o NUTEDS/UFC re-
aliza um giro especial de participação em gran-
des eventos nacionais e internacionais. Trabalhos 
apresentados, palestras e mesas redondas fo-
ram algumas das inciativas realizadas em quatro 
grande congressos. Você pode ver o compilado 
dessas participações clicando no “Leia mais”.                                                                              

                                                                                               LEIA MAIS                   
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