NEWS

23 de janeiro a
4 de fevereiro de 2018

Curso Online de Radiologia
Estão abertas as inscrições para as novas turmas do COR
da SPR. As regras de inscrição sofreram mudanças em
relação ao desconto praticado: o desconto progressivo
deixará de existir e será substituído pelo desconto aplicado
de acordo com o período de inscrição, como ocorre com
outros eventos da SPR.
Confira as datas de realização das turmas já previstas para este ano: 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.
A primeira tabela de valores com desconto termina no dia 22 de fevereiro, confira os
valores e inscreva-se agora mesmo!
SAIBA MAIS

Videoteca Digital da SPR
Com o intuito de aprimorar cada vez mais a educação
continuada dos associados, a SPR disponibiliza mais de 1.500
VIDEOTECA
vídeos de aulas dos principais eventos da entidade – dentre
eles, da Jornada Paulista de Radiologia (JPR) e do Curso de Atualização em Imagem
(Prof. Dr. Feres Secaf).
Trata-se, hoje, de uma excelente ferramenta de estudos para a prova de avaliação
anual dos médicos residentes e aperfeiçoandos em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, que será realizada em 28 de janeiro de 2018, pelo Colégio Brasileiro de
Radiologia (CBR).
Faça sua assinatura na Área Restrita e aproveite este conteúdo diferenciado!
SAIBA MAIS

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,
e o prazo para fazê-la com maior desconto se encerra
em 1º de fevereiro.
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!
SAIBA MAIS

Grupos de Estudos
No próximo mês reiniciam-se os encontros dos Grupos
de Estudos da SPR, que este ano passarão a acontecer
na sede da SPR e no Maksoud Plaza Hotel (R. São Carlos
do Pinhal, 424). Confira os encontros agendados
para a primeira semana de fevereiro e programe sua
participação:
•	
Dia 1: Radiologia do Abdome (Gera), Mama
(Gema) e Radiologia Musculoesquelética (Germe),
todos no Maksoud Plaza Hotel, a partir das 20h.
Participe dos encontros também pela internet – eles
são transmitidos em tempo real!
* 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

Anuidade 2018
Já é possível realizar o pagamento da contribuição associativa de 2018 e o valor
poderá ser parcelado em até seis vezes, sem juros, no cartão de crédito.
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