
 

Treinamento da ISUOG: curso básico de ultrassonografia em 

obstetrícia e ginecologia 
Treinamentos da ISUOG em 2021 

Transmissão ao vivo 

 

 

Obrigado por se inscrever para participar do treinamento da ISUOG: curso básico de ultrassonografia em obstetrícia e ginecologia O 
curso será ministrado on-line, e preparamos as instruções de inscrição abaixo para auxiliar na participação no evento de forma remota. 
 
Treinamento da ISUOG: Curso básico de ultrassonografia em obstetrícia e ginecologia 
 
Data: Domingo, 28 de novembro de 2021 
 
Horário: 8h30 às 15h40 (CLST) 
 
Formato: transmissão ao vivo 
 
Log-in: Para acessar o curso, clique aqui e use os detalhes fornecidos em seu e-mail com instruções para acessar a plataforma. 
Você deve ter recebido os detalhes de log-in do site em transmissão ao vivo diretamente por e-mail. Entre em contato conosco se 
não tiver recebido até quarta-feira, dia 24 de  novembro de 2021 
 
Programa: Você pode acessar o programa do curso no nosso site 
 
Considerações técnicas 

 Recomendamos que você utilize o Chrome ou o Firefox em vez do Internet Explorer. O Internet Explorer não é 
compatível. 

 Conecte seu dispositivo à internet via banda larga ou outra conexão de alta velocidade e, dependendo do dispositivo 
sendo utilizado, recomendamos que sejam usados fones de ouvido ou alto-falantes para que o áudio seja ideal.  

 Faça o log-in 10 minutos antes do início do curso para testar sua conexão. Se conseguir transmitir qualquer vídeo com a 
conexão de internet e funcionar sem problemas, a transmissão ao vivo do curso também funcionará.  

 Se já estiver conectado, mas enfrentando problemas para visualizar o webinar, atualize o navegador e reproduza o vídeo 
mais uma vez.  

 
Horário e interação 
O programa será transmitido no horário de verão do Chile (CLST). Utilize o conversor de fuso horário para verificar o horário local. 
Durante a sessão em tempo real, faça perguntas por meio da caixa de bate-papo na página da transmissão ao vivo. Elas serão 
discutidas durante as sessões de perguntas e respostas. Infelizmente, não podemos responder às perguntas enviadas para o site 
da transmissão ao vivo fora do horário do curso.  
 
Certificados de participação 
Participantes que tenham feito o log-in para o evento e assistido à transmissão ao vivo receberão um link para preencher um 
formulário de avaliação on-line no final do curso, que deve ser preenchido para receber o certificado de participação. Após 
preenchimento, haverá o direcionamento para nosso site para que o certificado seja baixado.  
 
Gravações de palestras 
O curso será gravado. As gravações estarão disponíveis sob 
demanda para os participantes registrados até o dia 28 de dezembro 
no site da transmissão ao vivo. Após essa data, uma seleção de 
palestras podem ser disponibilizadas em ISUOG Academy, a critério 
e de acordo com um cronograma determinado pelo Comitê de 
Educação da ISUOG. 

Para obter mais informações, entre em 

contato conosco pelo e-mail: 

E: education@isuog.org  

 
Acesse nosso calendário para obter uma 

lista completa dos próximos eventos. 
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