
 

GRUPO LATINOAMERICANO DE MIELODISPLASIA  

 

 

 

Secretaría GRUPO GLAM  
Montevideo – Uruguay  

secretaria@grupoglam.org 

Cel. 598 94275483 

 

 

 

Curso de Atualização à distancia em SMD 

 

O Grupo Latino-Americano em SMD (GLAM), como Associação Científica Sem Fins Lucrativos, 

desenvolveu um curso de atualização em SMD que consiste em módulos que serão renovados 

anualmente. A modalidade do curso é à distância e bibliográfica. Fornecerá crédito para certificação 

equivalente a 330 horas. 

 

  

Objetivo: 

Gerar um canal de comunicação contínua com o leitor, atualizar conceitos e promover a educação 

atualizando conhecimentos vigentes. 

 

Regulamento: 

O curso é composto por 10 módulos e 25 capítulos, cada capítulo contém artigos que serão 

disponibilizados na web antes do anúncio em seu e-mail. 

A aprovação do curso anual necessita que pelo menos 60% das perguntas em cada capítulo sejam 

respondidas corretamente. 

A aprovação no curso e emissão de certificado ocorrerá uma vez que todos os módulos tenham sido 

concluídos. 

Se não ocorrer aprovação em um capítulo, um conjunto com novas perguntas será enviado. 

A data de início do curso e da sua conclusão serão anunciadas após o recebimento do seu registro. 

 

Instrutivo: 

Para entrar no curso, solicite uma senha enviando um e-mail para secretaria@grupoglam.org  O 

nome de usuário é o seu e-mail pessoal. 
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Uma vez recebida a senha, você já pode acessar o curso. Você deverá ler o artigo, responder as 

perguntas que estão no questionário e baixar o formulário de avaliação (em word) o qual deverá ser 

enviado por e-mail para secretaria@grupoglam.org 

  

As planilhas com suas respostas serão corrigidas e reencaminhadas ao seu e-mail com uma legenda 

de aprovação ou não no módulo correspondente. 

  

Em caso de não aprovação, um conjunto de novas questões será enviado.   

  

Assim que os oito módulos sejam concluídos, um certificado final (correspondente a 330 horas para 

re-certificação frente a sua sociedade de hematologia) estará disponível. 

  

Qualquer dúvida pode ser direcionada aos coordenadores do curso secretaria@grupoglam.org 
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