NEWS

19 de março a 1º de abril
de 2018

Grupos de Estudos
Confira a programação das reuniões dos próximos dias:
Dia 20
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia Intervencionista (Geri)* às 20h na sede da SPR.
Dia 21
Reunião do Grupo de Estudos de Meios de Contraste Radiológicos (GEMCR) às 13h30 na sede da SPR.
Dia 27
Reunião do Grupo de Estudos de Pediatria (Geped)*
às 20h na sede da SPR.
Dia 28
Reunião do Grupo de Estudos de Imagem Quantitativa (Giq)* às 20h na sede da SPR.
A SPR fica na Av. Paulista, 491, cj. 41. 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.

SAIBA MAIS

Curso Online de Radiologia
Inscreva-se nas turmas do Curso Online de Radiologia
(COR)! 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 de 2018:

•	Turma 26 (Radiologia Musculoesquelética) – 12/03 a 11/07/18;
•	Turma 27 (Tórax) – 13/03 a 19/07/18;
•	Turma 28 (Abdome/Trato Digestório) – 14/03 a 02/07/18;
•	Turma 29 (Abdome/Trato Geniturinário) – 15/03 a 18/06/18;
•	Turma 30 (Imagem da Mulher: Ginecologia) – 16/03 a 04/07/18;
•	Turma 31 (Cabeça e Pescoço) – 17/05 a 13/08;
•	Turma 32 (Mama) – 25/05 a 10/09;
•	Turma 33 (Neurorradiologia/ Neuropediatria) – 14/05 a 06/09;
•	Turma 34 (Coluna Vertebral/Medula Espinal) – 15/05 a 06/08;
•	Turma 35 (Radiologia Cardiovascular [híbrido]) – 06/06 a 17/10.
Inscreva-se no site agora mesmo!
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JPR 2018
O prazo de inscrição da JPR 2018 acaba dia
12 de abril. Membros adimplentes da SPR têm
isenção na taxa de inscrição, se realizá-la até esta
data, um benefício diferenciado que a Sociedade
oferece! Confira a programação do evento e
garanta a sua vaga!
A JPR 2018 será realizada de 3 a 6 de maio com o
tema SPR e RSNA: Transformando a Educação na
Radiologia.

Autores de Painéis e Temas Livres aprovados para a JPR 2018 têm prazo estendido
para entregar seus trabalhos: até 23h59 do dia 20 de março de 2018, terça-feira.
Os autores devem enviar à Sociedade um CD/DVD, contendo uma versão do trabalho em formato PowerPoint, além de submetê-lo no Sistema de Painéis e Temas
Livres. Em caso de dúvidas, consulte o regulamento.
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Clube Manoel de Abreu
A SPR, em nome dos anfitriões, agradece a participação de todos os congressistas,
professores e empresas expositoras do CMA que aconteceu neste final de semana
entre os dias 16 e 18 de março em Marília. Confira a cobertura completa do evento
na edição de abril do JI!
O próximo Clube Manoel de Abreu acontecerá de 25 a 27 de maio em Araraquara,
reserve a data e não perca!
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Certificados
Os certificados de participação dos Cursos Avançados de fevereiro European
Course of Diagnostic and Interventional Neuroradiology in Latin America
(ECNR-Latam) e Curso Temático Anual do GERME já estão disponíveis para
download em pdf.

Para visualizar, acesse o site

www.spr.org.br

