NEWS

21 de janeiro a
3 de fevereiro de 2019

Ainda dá tempo de garantir sua
presença no GERME 2019!
O Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo,
receberá a nona edição do Curso Temático
Anual do Germe nos dias 23 e 24 de
fevereiro. As inscrições para o evento,
que terá Pé e Tornozelo como principal
tema, continuam abertas, e o programa
oficial contará com disciplinas científicas
multidisciplinares, trazendo discussões de
casos e aulas teóricas.
Além disso, aqueles que tiverem presença
superior a 75% registrada em sala de aula,
durante os workshops, terão acesso ao
certificado digital disponível no site da SPR.
Não perca a oportunidade de usufruir de um
conteúdo atualizado feito especialmente para
o aperfeiçoamento de profissionais da área
de Diagnóstico por Imagem!

PARA RESIDÊNCIAS

SPR abre inscrições para
COR e Cursos Híbridos
Pioneira em investimento em educação à distância, a SPR abriu as inscrições para o
Curso Online de Radiologia e para os Cursos Híbridos de 2019. O COR é acessível
em dois formatos: o COR para Residências, com inscrições abertas até 30 de junho,
e o COR Tradicional, com inscrições disponíveis até 28 de março, mas com maior
desconto até 13 de fevereiro.
Já os cinco Cursos Híbridos mesclam atividades online com presenciais – estas
realizadas durante os eventos da SPR. No caso dos cursos ACR BI-RADS® e
Segurança em Radiologia, para participar do módulo prático de cada um na 49ª
edição da JPR, é preciso antes obter nota mínima de 75 no módulo online. As vagas
para a atividade presencial são limitadas!
O Curso Avançado de Imagem em Endometriose e o Curso de Radiologia
de Emergências – Sobrevivendo no Plantão terão seus exercícios práticos
realizados durante o 23º Curso de Atualização em Imagem da SPR (Prof. Dr.
Feres Secaf), programado para acontecer entre 29 de agosto a 1º de setembro
de 2019. A demonstração prática do Curso Avançado De Ultrassonografia
Musculoesquelética será realizada no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo, em
9 de novembro.
Inscreva-se em seus módulos teóricos para garantir as vagas nos práticos e ampliar
seus conhecimentos!

Participe do ECNR-Latam em fevereiro!
O European Course of Diagnostic and
Interventional Neuroradiology in Latin
America (ECNR-Latam), que traz conteúdo
análogo ao de mesmo nome ministrado na
Europa, está com vagas limitadas disponíveis
no site da SPR. O tema do 4º e último
módulo do 1º ciclo será Trauma/Degenerative/
Metabolic/Inflammatory, realizado dos dias 20
a 23 de fevereiro, no Maksoud Plaza Hotel, na
capital paulista.
O programa do curso inclui as aulas teóricas,
que serão traduzidas para o português
e o espanhol, e as práticas, que serão
apresentadas sob a forma de workshops,
com o objetivo de promover a interação entre
coordenadores e participantes. A presença
nos quatro módulos e a aprovação na prova
aplicada ao final de cada um são requisitos
obrigatórios para os profissionais realizarem a prova final de obtenção do EdiNR,
título obrigatório para os neurorradiologistas europeus. Inscreva-se aqui!

Fique em dia com o pagamento
da anuidade SPR!
Através da associação à SPR, médicos radiologistas, residentes e especializandos têm
acesso aos mais variados conteúdos científicos, além de desfrutarem de diversos outros
benefícios, como acesso ilimitado à Videoteca Digital e ao STATdx, isenção de taxa
no período de pré-inscrição para a JPR e para o Curso de Atualização em Imagem (Prof.
Dr. Feres Secaf), além da exclusividade na inscrição do Curso Online de Radiologia.
Já é possível realizar o pagamento da anuidade de 2019. Aproveite as vantagens
de ser um membro SPR!
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