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Último dia para
submeter trabalhos
na JPR 2019!
A 49ª edição da Jornada Paulista de Radiologia,
que será realizada de 2 a 5 de maio, no
Transamerica Expo Center (TEC), em São
Paulo, sob o tema Celebrando as Relações
Internacionais, aproxima-se e os interessados
podem se inscrever até 18 de abril de 2019.
Ressaltamos que, para aqueles que desejam
submeter resumos de trabalho para seleção
e posterior apresentação ou exposição, o envio
estará disponível até hoje, dia 7 de janeiro. Confira no site oficial todas as
informações e novidades do evento e agende-se desde já!

Aproveite o
início do ano
para se inscrever
no ECNR–Latam
com desconto!
As inscrições para o 4º módulo do 1º ciclo do
ECNR-Latam, que será realizado entre os dias 20
e 23 de fevereiro, no Maksoud Plaza Hotel, estão
disponíveis com desconto a todos os interessados
até o dia 17 de janeiro, por meio do site da SPR!
O curso, análogo ao de mesmo nome ministrado na Europa, apresentará o tema
Trauma/Degenerative/Metabolic/Inflammatory e contará com a participação de seis
renomados professores europeus. Aqueles que atingirem a frequência necessária
receberão certificado de participação endossado pela SBNR. Já os que forem aprovados
na prova realizada ao final do curso, se aprovados nos três exames anteriores, estarão
aptos a prestar o exame para obter o Diploma Europeu de Neurorradiologia.
Confira a programação do evento e garanta sua participação!

9ª edição do GERME acontece
no próximo mês
A 9ª edição do Curso Temático Anual do
GERME apresenta nos dias 23 e 24 de fevereiro,
no Maksoud Plaza Hotel, aulas avançadas sobre
“Pé e Tornozelo”. Segundo os coordenadores,
Drs. Marcelo Bordalo Rodrigues, Flávio Duarte Silva
e Paulo Victor Partezani Helito, o curso apresenta
uma programação científica multidisciplinar, com
discussões de casos conduzidas por profissionais
da área de Diagnóstico por Imagem, além das
aulas teóricas.
Programe-se para participar dessa importante
oportunidade de aperfeiçoamento em Radiologia Musculoesquelética! As inscrições para esse
evento estão disponíveis no site da SPR, também
com desconto para os membros da entidade.

Inscrições para o COR Tradicional
abrem dia 14/01!
As novas turmas do COR Tradicional terão suas inscrições
abertas este mês e vão até o final de junho. No período de 14
de janeiro a 13 de fevereiro o desconto será maior e para ter
acesso ao curso é necessário ser membro SPR ativo.
Organizado em 10 módulos divididos por subespecialidades,
o programa científico oferece um ensino de alta qualidade
a residentes, aperfeiçoandos e radiologistas que desejam
atualizar seus conhecimentos. Para participar, basta selecionar os módulos que deseja
cursar através do sistema de inscrição, a partir do dia 14, e efetuar o pagamento!

Pagamento da anuidade 2019
já está disponível!
Contando com mais de 7 mil membros, a SPR é uma das mais importantes sociedades
de Diagnóstico por Imagem do mundo.
O membro ativo garante isenção da taxa no período de pré-inscrição para a JPR e
para o Curso Feres Secaf; participação no Clube Manoel de Abreu; exclusividade na
inscrição do Curso Online de Radiologia; descontos em todos os eventos científicos
da SPR; gratuidade no acesso ao STATdx, entre diversos outros benefícios!
Realize o pagamento da anuidade de 2019 e garanta sua participação nos eventos
e cursos da Sociedade!
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