NEWS

5 a 18 de fevereiro
de 2018

Curso Online de Radiologia
Até 22/02 é possível se inscrever com desconto nas novas
turmas do Curso Online de Radiologia da SPR (COR),
aproveite! O curso é desenvolvido em uma plataforma de
Educação a Distância (EaD) e é disponibilizado na Área
Restrita do site da SPR. Tem o propósito de garantir as
bases teóricas da formação de residentes e aperfeiçoandos
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
Confira as datas de realização das turmas do primeiro semestre:
•	Radiologia Musculoesquelética (turma 26) – 12/03 a 11/07;
•	Tórax (turma 27) – 13/03 a 19/07;
•	Abdome/Trato Digestório (turma 28) – 14/03 a 02/07;
•	Abdome/Trato Geniturinário (turma 29) – 15/03 a 18/06;
•	Imagem da Mulher (turma 30) – 16/03 a 04/07;
•	Cabeça e Pescoço (turma 31) – 17/05 a 13/08;
•	Mama (turma 32) – 25/05 a 10/09;
•	Neurorradiologia/Neuropediatria (turma 33) – 14/05 a 06/09;
•	Coluna Vertebral/Medula Espinal (turma 34) – 15/05 a 06/08;
•	Radiologia Cardiovascular [híbrido] (turma 35) – 06/06 a 17/10.
Faça sua inscrição agora mesmo!
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Grupos de Estudos
Os encontros dos Grupos de Estudos de 2018 já iniciaram. Confira a programação
das reuniões dos próximos dias:
Dia 6
Reunião do Grupo de Estudos de Tecnologia e Informática
em Radiologia (Get): 20h, na Sede da SPR;
Dia 7
Reunião do Grupo de Estudos de Proteção Radiológica
(Latin Safe): 17h30, na Sede da SPR;
Dia 8
Reunião do Grupo de Estudos de Neurorradiologia (Gene):
20h, no Maksoud Plaza Hotel (sala Distrito Federal);
A SPR fica na Av. Paulista, 491, cj. 41, e o Hotel na Rua São Carlos do Pinhal, 424
ou Alameda Campinas, 150. Os encontros são transmitidos ao vivo pela internet –
clique nos respectivos hiperlinks para acessar.
* As opiniões emitidas nos Grupos de Estudos são estritamente pessoais e seus eventuais desdobramentos, de quaisquer naturezas, são de responsabilidade de cada indivíduo. A SPR
não participa com opiniões, não restringe participações e não pode responder por nenhuma
colocação no âmbito destes fóruns.
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JPR 2018
A JPR 2018 será realizada de 3 a 6 de maio com o tema
SPR e RSNA: Transformando a Educação na Radiologia.
O tradicional e mais importante evento da especialidade
está com inscrições abertas para todos os interessados.
Membros adimplentes da SPR têm isenção total na inscrição, se realizá-la até 12 de abril, um benefício diferenciado que a Sociedade oferece! Confira a programação
do evento e garanta a sua vaga!
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Anuidade 2018
Os associados que não realizaram o pagamento da contribuição associativa de 2018
até o final de janeiro receberão nos próximos dias um boleto do Itaú, via correio,
para a opção de pagamento à vista. No link de atualização é possível efetuar o
pagamento por cartão de crédito, em até seis vezes sem juros, até 9 de março. Para
mais informações, acesse o site da SPR.

Jornal da Imagem
A edição de fevereiro do Jornal da Imagem já está disponível para
leitura no aplicativo, desenvolvido para sistemas iOS e Android,
e também no site da SPR. Confira!
Versão
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