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Lista de tarefas 04 

1. No site Youtube  
a. Assistir os vídeos 9 a 12 sobre a linguagem Phyton (Prof Ronaldo Ramos) 

i. Em uma página descreva os aspectos mais relevantes das aulas 9 e 10 
ii. Idem no verso para as aulas 11 e 12 

2. No site www.maurooliveira.com.br  
a. Escolher um terceiro artigo de jornal no item EXTENSÃO/Artigos O POVO 

i.  Em uma página faça uma descrição, uma crítica e uma conclusão do 
artigo escolhido.  

ii. No verso da página traduza o resumo para a língua inglesa 
3. No site TED.com  

a. Assistir o video sobre Internet das Coisas...  
 https://www.ted.com/watch/ted-institute/ted-ibm/internet-of-things-

transforming-the-routine 
 https://www.ted.com/talks/andreas_raptopoulos_no_roads_there_s_

a_drone_for_that 
i. Em duas páginas destaque os pontos relevantes dos vídeos  

ii. Nos versos da página traduza os resumos para a língua inglesa  
4.  CURSO ONLINE:  www.coursera.org/learn/health-informatics-professional 

a. Assista os dois módulos abaixo.  
b. Apresente um resumo dos aspectos mais relevantes dos módulos. 

 Informatics, Gaming and Simulation 
 Informatics and Ethics  

5. No site www.maurooliveira.com.br  
a. No item PESQUISA/Papers & Teses/ Artigos Científicos, leia os artigos: 

1) 2017:  “Using Linked Data in the Data Integration for Maternal and 
Infant Death Risk of the SUS in the GISSA Project”. (Published 
in: WebMedia – Simpósio Bras de Sist Multimídia e Web, Gramado, 
RGS – Brazil). 
2) 2017:  “Using Predictive Classifiers to Prevent Infant Mortality in the 
Brazilian Northeast”. (Published in IEEEHealthcom Dalian, China). 

i. Em uma página faça um resumo de sua compreensão do texto 
ii. No verso da página traduza o resumo para a língua inglesa. 

6. Faça uma análise sobre o Slide 1: 2014 – IEEEHealthcom NATAL – Lariisa Homecare  
i. Em uma página destaque os pontos relevantes do Slide  

ii. No verso da página traduza o resumo para a língua inglesa. 
7. Entre no site https: https://www.hl7.org/fhir/ 

a. Faça uma descrição histórica e arquitetural do FHIR 
b. Compare os padrões FHIE e OpenEFH 


