
Debatendo as novas formas de ensinar a especialidade

Como submeter um ar-
tigo para publicação/
ajuda da internet (Ru-
bens Belfort Neto) e
Ferramentas Google:
Google Books, Google Scholar (Sônia
Sun Lee). Depois da parte das expo-
sições, foram realizados debates e
atividades práticas.
"Muito mais do que palestras ou cur-
sos sobre programas de ensino pela
internet, o evento procurou colocar jo-
vens falando para jovens sobre os mé-
todos e opções atuais para a trans-
missão do conhecimento. As gerações
passadas aprenderam com aulas ex-
positivas e livros, agora temos o iPad,
bibliotecas virtuais ao alcance da mão
e possibilidade de consultar profes-
sores do mundo todo em minutos. No
futuro teremos ferramentas hoje ini-
magináveis e as mudanças trazidas
pela internet ao ensino da especia-
lidade estão apenas começando. Cabe
aos que hoje estão nos cursos de es-
pecialização e residências discutir es-

sas ferramentas e utilizá-las em toda
sua potencialidade, preparando-se
para o futuro", afirmou Rubens Belfort
Junior.
Em 19 de junho, a comissão promoveu
o Fórum de Ensino com os Preceptores
dos Programas de Especialização cre-
denciados pelo CBO no Estado de São
Paulo, sob a coordenação de Liana
Ventura, Maria Cristina Nishiwaki
Dantas e Rubens Belfort Junior. O en-
contro foi realizado durante o XVI Sim-

Comissão de Ensino
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uais as perspectivas para o
ensino da Oftalmologia trazi-
das pelas várias ferramentas

disponíveis através da internet? Esta
foi a questão central das apresenta-
ções e debates ocorridos em 15 de
maio, na sede do CBO, quando prece-
ptores dos programas de especializa-
ção credenciados pelo CBO participa-
ram do evento promovido pela Comis-
são de Ensino que teve como tema
"Ferramentas do Ensino de Oftalmolo-
gia on-line".
As apresentações iniciaram-se com a
introdução do coordenador da Comis-
são de Ensino, Rubens Belfort Junior
sobre o futuro do ensino da Oftalmo-
logia. Em seguida, houve apresenta-
ções com os temas: Como iniciar pro-
jeto de E-Learning (Sérgio Felberg);
O.N.E. - Ophthalmic News & Educa-
tional Network (Bruno Diniz); Word -
ICO (Carlos Alexandre Garcia Filho);
Ensino on-line via Moodle (Sérgio Tei-
xeira); MeSH em pesquisa no Medline
/Publimed (André Romano);End note e
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Comissão de Ensino

04 de novembro - Fórum de Ensino
com os preceptores dos Programas de
Especialização credenciados pelo CBO
nos Estados de Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e no Distrito Federal
Coordenação: Ana Rosa Pimentel e
Rubens Belfort Junior
Atividade integrante do XXXI Con-
gresso do Hospital São Geraldo
Hotel Ouro Minas - Belo Horizonte (MG)

Durante o XIX Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual (Salvador, de 29 de setembro a
02 de outubro), a Comissão de Ensino
do CBO promoverá as seguintes ativi-
dades:

30 de setembro - Reunião da Comis-
são de Ensino

01 de outubro - Reunião da Comissão
de Ensino com os Diretores de Pro-
gramas de Especialização credencia-
dos

Curso para preceptores - Ferramentas
de ensino de Oftalmologia on-line (em
planejamento)

Mais informações podem ser obtidas
através do e-mail ensino@cbo.com.br

pósio Internacional de Atualização em
Oftalmologia da Santa Casa de São
Paulo.
A Comissão de Ensino do CBO rea-
lizará atividades semelhantes com
preceptores dos programas de espe-
cialização credenciados pela entidade
no Rio de Janeiro, nos Estados do
Centro-Oeste e nos Estados do Sul do
País. As atividades da comissão pro-
gramadas para os próximos meses
são:

26 de junho - Fórum de Ensino com os
preceptores dos Programas de Espe-
cialização credenciados pelo CBO na
região Sul
Coordenação: Fernando C. Abib, Ha-
milton Moreira e Rubens Belfort Ju-
nior
Atividade integrante do 35º Congresso
da Associação Paranaense de Oftal-
mologia
Estação Embratel Convention - Curiti-
ba (PR)

21 de agosto - Fórum de Ensino com
os preceptores dos Programas de Es-
pecialização credenciados pelo CBO
no Estado do Rio de Janeiro e curso
“Ferramentas do Ensino de Oftalmo-
logia on-line”.

“ ...Cabe aos que hoje estão 
nos cursos de especialização 
e residências discutir essas
ferramentas e utilizá-las em toda
sua potencialidade, preparando-se
para o futuro...”

49Acesse: www.cbo.com.br

Rubens Belfort Junior

1. Carlos Alexandre Garcia Filho
2. Fórum com os preceptores dos programas 

do Estado de São Paulo
3. Debates na sede do CBO
4. Bruno Diniz
5. Carlos Alexandre Garcia Filho
6. Sérgio Teixeira
7. André Romano
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• comprovante de pagamento da taxa
de inscrição; 
•cópia simples do respectivo registro
no Conselho Regional de Medicina;
• copia simples do certificado de a-
provação no Clinical Sciences;
• formulário preenchido, que pode ser
solicitado pelo correio na sede do CBO,
por e-mail (ensino@cbo.com.br), por
telefone (11) 3266-4000 ou impresso
no site: 
http://www.icoexams.org/media/user
/doc/downloads/ICO_Application_For
m_Advanced. 

Os documentos devem ser enviados
para a sede do CBO, na Rua Casa do
Ator, 1.117 cj. 21 - Vila Olímpia - São
Paulo (SP) - CEP 04546-004.

Os certificados de aprovação nos
exames de certificação científica e
profissional do International Council
of Ophthalmology são valiosos com-
provantes cada vez mais necessários
para acesso a cursos e estágios em
centros avançados de pesquisa e en-
sino de Oftalmologia de todo o mun-
do.

Exame do ICO
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O CBO organizará, a pedido do
International Council of Oph-
thalmology, a prova Advan-

ced ICO Examination para médicos
oftalmologistas aprovados nas provas
Clinical Sciences realizadas em anos
anteriores.
As inscrições para este exame de
certificação internacional devem ser
feitas até 15 de julho de 2010. 
A prova será realizada em 21 de ou-
tubro de 2010, em São Paulo (SP). A
taxa de inscrição é de  R$ 960,00, que
devem ser depositados na conta
corrente 35.597-6, da agência 0712-9
do Banco do Brasil.
Os interessados devem estar em dia
com a anuidade do CBO e enviar pelo
correio: 

3333-JotaZ-131-a-Paginado  6/30/10  5:20 PM  Page 53




