Informações à Imprensa
INCOR
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP

1º de março de 2013.
CURSO DE ELETROCARDIOGRAFIA DO INCOR ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
A 17ª edição do curso abordará, em suas aulas, a importância do exame em atletas e,
principalmente, em pessoas comuns que desejam iniciar uma atividade física.
Estão abertas as inscrições do Curso Anual de Eletrocardiografia do Incor (Instituto do
Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), até o dia 31 de agosto de 2013, dirigido a
profissionais e estudantes de medicina de qualquer especialidade e localidade do País. As
30 aulas do programa serão ministradas de 11 de março a 2 de dezembro de 2013, sempre
às segundas‐feiras, das 11h30 às 13h, e podem ser feitas no formato presencial, ou à
distância.
O curso utiliza‐se do moderno recurso didático do Homem Virtual em 3D, criado e
desenvolvido pela Disciplina de Telemedicina da FMUSP. Esse método de ensino consiste
na reprodução do corpo humano com computação gráfica, de maneira a gerar uma
imagem fidedigna da constituição e funcionamento do organismo humano. Além desse
recurso, haverá a implementação de discussão de casos clínicos com traçados de
eletrocardiograma em rede social educacional, restrita a professores e alunos. Nesta
edição, os alunos que se matricularem no curso anual, terão acesso ao Curso Básico, com
uma linguagem introdutória aos conceitos do eletrocardiograma.
São 50 vagas para inscrição no formato presencial do curso e um número ilimitado de
vagas na versão à distância, com transmissão pela internet. O certificado de conclusão do
Curso Anual de Eletrocardiografia do Incor conta 10 pontos para revalidação do título de
especialista em cardiologia pela SBC ‐ Sociedade Brasileira de Cardiologia. Inscrições no
site do Incor: www.incor.usp.br / telemedicina.

SERVIÇO
17º CURSO DE ELETROCARDIOGRAFIA DO INCOR
Realização: Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP
Apoio: Escola de Educação Permanente do Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade
da Medicina (FMUSP) e Departamento de Telemedicina da FMUSP
Inscrições: até 31 de agosto de 2013
Valor: R$ 950,00 sem livro
R$ 1.070,00 com livro (frete incluso)
Número de vagas: modalidade presencial – 50 vagas
modalidade internet – ilimitado
Informações e inscrições: www.incor.usp.br , seção Telemedicina,
ou pelo email faleconosco.eep@hc.fm.usp.br

Solicite sua pauta pela Internet
Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site
www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua pauta”.
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