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JPR 2018
Hoje, 9 de janeiro, é o último dia para submeter resumos para avaliação da Comissão de Painéis e Temas
Livres da JPR 2018! Confira o regulamento e inscreva
o seu trabalho agora mesmo!
Já se inscreveu como participante no evento? Aproveite os descontos da segunda tabela de valores e
garanta sua vaga.

SAIBA MAIS

GERME 2018
A 8ª edição do Curso Temático Anual do GERME
apresentará seis módulos de aulas com a temática Joelho durante os dias 24 e 25 de fevereiro,
no Maksoud Plaza Hotel.
Realize sua inscrição pois há poucas vagas disponíveis para a sala B – transmissão!
SAIBA MAIS

Videoteca Digital
1.500 vídeos de aulas dos principais eventos da SPR –
dentre eles, a JPR e o Curso Feres Secaf estão disponíveis
VIDEOTECA
na Videoteca Digital da SPR; uma excelente ferramenta
de estudos para a avaliação anual dos médicos residentes e aperfeiçoandos em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Acesse a área restrita, confira o acervo
e faça sua assinatura!
SAIBA MAIS

O projeto Casos da Semana busca atender a demanda de estudos e incentivar a atividade científica classificada como modelo pedagógico efetivo no ensino da Radiologia. É
uma ótima oportunidade de o radiologista aprender com a dificuldade real do dia a dia.
Nos Casos da Semana de 2017, 77 casos foram apresentados e 532 membros SPR
participaram do desafio. Desses, três se destacaram pelo maior número de casos
acertados e receberam como prêmio um pacote de aulas da Videoteca. São eles:
1º colocado: Edilson Yoshito Yuhara (Xanxerê, SC) com 6.700 pontos, 2º colocado:
Allan Felipe Lopes (Piracicaba, SP) com 4.300 pontos e 3º colocada: Larissa Roriz de
Castro (Goiânia, GO) com 4.150 pontos.
Para acessar o acervo de casos, entre na área restrita da SPR e clique no ícone
“Aprendizado”. Os casos de 2018 serão disponibilizados a partir de março.

Curso Online de Radiologia
A partir do dia 18/01 será possível se inscrever nas
novas turmas do Curso Online de Radiologia da
SPR (COR), são elas: Radiologia Musculoesquelética, Tórax, Abdome/Trato Digestório, Abdome/Trato
Geniturinário, Imagem da Mulher, Cabeça e Pescoço, Mama, Neurorradiologia/Neuropediatria, Coluna
Vertebral/Medula Espinal e Radiologia Cardiovascular. Na edição de janeiro do Jornal da Imagem você
confere a tabela de valores e seus respectivos prazos
de inscrição; nos próximos dias você poderá acessar
essas informações também no site da SPR.

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. Se inscreveu
com isenção na JPR 2018? Realize o pagamento da anuidade para garantir sua vaga!
SAIBA MAIS

Jornal da Imagem
A edição de janeiro do Jornal da Imagem já está disponível para
leitura no aplicativo, desenvolvido para sistemas iOS e Android,
e também no site da SPR! Acesse o JI e confira a matéria sobre a
agenda de eventos da SPR e programe desde já sua participação!
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