
Embora o conteúdo progra-
mático seja responsabilidade 
do Nutec, a gerência do AVA 
fica por conta do Nuped, que 
ofertará apoio na promoção 
de todos os cursos.  
 Inovação | Desde que 
assumiu a gestão do Nutec, 
há quase dois anos, Marilá 
implantou diversas mudan-
ças, com a finalidade de ofer-
tar maior suporte e gestão de 
infraestrutura de redes e sis-
temas, sem deixar de lado um 
dos quesitos mais importan-
tes nessa área: a segurança. 
O Nutec é formado, ainda, por  
Alexandre Franca, Daniel Va-
lentim, Augusto Garcez, Allan 
Cruz, Carlos Eduardo Jagers-
bacher e Gabrielle Guido. Já 
a equipe do Nuped é integra-
da por  Grace Rosa, Carla 
Valentim, Mariana Borges, 
Angélica Mota, Ester Masca-
renhas e Mariângela Vieira. 

O Núcleo de Tecnolo-
gia da Informação (Nutec) da 
Fundação Estatal Saúde da 
Família (Fesf-SUS) está 
prestes a lançar cursos de 
aperfeiçoamento, com reali-
zação mensal, no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 
(AVA), que poderão ser feitos 
por profissionais da institui-
ção e, também, por qualquer 
pessoa interessada em se 
qualificar nas temáticas abor-
dadas. Contudo, os interes-
sados deverão ficar atentos à 
abertura de inscrições, pois o 
número de vagas será limita-
do. 
 A partir da próxima 
segunda-feira (08/06), esta-
rão abertas as inscrições do 
primeiro curso ofertado, que 
pretende reforçar o uso da 
ferramenta de e-mail institu-
cional (Zimbra). De acordo 
com Jeane Marilá, gestora do 
Nutec, “esta demanda foi ge-
rada durante uma roda de 
discussão temática” – encon-
tros quinzenais, promovidos 
pelo Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento, que têm 
por objetivo aproximar o tra-
balhador da sede da Funda-
ção do cotidiano de ativida-
des dos setores afins que 
compõem a instituição – que 
abordou as atribuições do 
Núcleo, realizada em novem-
bro do ano passado.  
 Para este primeiro 
curso - direcionado, somente, 
a trabalhadores - e para to-
dos os subsequentes, serão 
disponibilizadas 20 vagas, 
por turma aberta. Este núme-
ro não foi escolhido aleatoria-
mente, como explica Marilá: 
“Desta forma, o tutor terá 
condições de atender a todos 
os participantes com qualida-
de”. 
 As inscrições devem 
ser feitas por meio do próprio 
AVA, com o preenchimento 
de um formulário disponibili-
zado no ambiente virtual. 


