
internas cartas
Processo  
seletivo 2014
As inscrições online para o processo seletivo dos 
programas de Residência Médica, Residência 
Multiprofissional em Oncologia e Residência em  
Física Médica do INCA estão abertas até 6 de outubro, 
no link: http://concursos.biorio.org.br/INCA2014.  
As provas objetivas serão aplicadas no dia  
3 de novembro. 

trabalhos do iNca em 
coNgresso No Peru
Nada menos que 60 trabalhos de profissionais 
do INCA, incluindo bolsistas e alunos da  
Pós-Graduação foram aprovados pela 
organização do 5º Congresso Internacional 
de Controle do Câncer (ICCC 5), que será 
realizado de 3 a 6 de novembro, em Lima, Peru. 
Foram oito na categoria “apresentação oral” e 
52 na categoria “pôster”.

Pesquisa qualitativa  
em oNcologia
Profissionais e estudantes interessados em pesquisa 
qualitativa em oncologia têm até 25 de outubro para 
se inscrever na I Jornada de Pesquisa Qualitativa em 
Oncologia, promovida pelo INCA. O evento contará 
com a participação de profissionais do Instituto, 
da Fiocruz, da Universidade Federal do Ceará e 
da Harvard University. Os principais tópicos do 
encontro são: Contribuições da Pesquisa Qualitativa 
para a Oncologia; Entendendo a Sobrevivência ao 
Câncer na América Latina: Os Casos do México 
e do Brasil; Enfoque Qualitativo na Avaliação em 
Saúde: Fundamentos e Potencialidades; Limites e 
Possibilidades da Pesquisa Qualitativa em Oncologia;  
e Interfaces entre a Pesquisa Qualitativa, a 
Epidemiologia e a Avaliação de Tecnologias em Saúde. 
As inscrições para envio de resumos para pôster estão 
abertas até 4 de outubro. Saiba mais em:  
www.inca.gov.br. O valor das inscrições varia de R$ 60 
(estudantes externos) a R$ 120 (no dia do evento).

irmã dulce
Solicito o recebimento da revista REDE CÂNCER. 
Sou enfermeira da Unidade de Oncologia das 
Obras Sociais Irmã Dulce e tenho muito interesse 
em acessar o conteúdo da revista, a fim de 
enriquecer os meus conhecimentos!
Ivana Lopes Barreto – Salvador, BA

esPecialista
Tenho especialização em Vigilância Sanitária pela 
Fiocruz. Gostaria de receber as edições  
da revista REDE CÂNCER.
Elpidio de Lima Araujo – Campina Grande, PB

RC Na sala de aula
Sou enfermeira, especialista em saúde pública 
e educação permanente em saúde. Gostaria 
muito de receber a revista REDE CÂNCER em 
minha residência. Atuo na formação pedagógica 
do curso técnico de enfermagem da minha 
cidade e a revista, quando possível o acesso, 
tem contribuído para as pesquisas dos alunos e 
atualização dos professores, pois traz conteúdos 
excelentes e artigos informativos. 
Juliana Ferreira Santos – Itabuna, BA

coNgresso
Recebi a revista REDE CÂNCER no  
último congresso de Hematologia e gostei muito. 
Gostaria de saber como passar a receber  
as próximas edições.
Tissiana Schmalfuss – Porto Alegre, RS

Para receber a revista, basta enviar seu 
endereço completo, com CEP, para o e-mail 
comunicacao@inca.gov.br.

revista & PacieNtes
Utilizo muito a revista no atendimento  
aos pacientes. Parabéns pela qualidade  
das reportagens. Espero continuar  
recebendo a revista.
Tania de Fatima Amaral – Boa Esperança, MG

Faça você também parte desta Rede. 
Colabore enviando dúvidas, sugestões, 
críticas e elogios para a REDE CÂNCER.  
comunicacao@inca.gov.br  
ou (21) 3207-5963.
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