
 
 
 
 
objetivo 
  
O IHU de Estrasburgo criou um programa de bolsas LATAM para promover o contato 
entre pesquisadores médicos e expandir a cooperação científica entre a França e os 
países da América Latina e do Caribe. 
Os "Instituts Hospitalo-Universitaires" (IHU) franceses são centros de excelência 
científica e médica. O IHU-Strasbourg tem um forte foco em intervenções guiadas por 
imagem. 
  
Esta bolsa LATAM oferece a jovens profissionais de países latino-americanos e 
caribenhos a oportunidade de participar por um ano no IHU de Estrasburgo em vários 
projetos de pesquisa e educação na área de terapias guiadas por imagem. 
  
O objetivo é selecionar candidatos promissores e seus projetos de pesquisa, a fim de 
subsidiar sua carreira acadêmica. Quando os bolsistas retornarem à instituição de 
origem, o conhecimento e a experiência adquiridos promoverão a pesquisa e a 
educação médica em seu país de origem, assim como a continuação de projetos 
conjuntos.  
  
  
Requisitos 
  
- A bolsa LATAM está aberta a candidatos residentes em países da América Latina ou do 
Caribe no momento da inscrição. 
  
- Os candidatos devem ser graduados em medicina e ter concluído o treinamento de 
residência em cirurgia, radiologia ou gastroenterologia. 
  
- Um bom nível de inglês é exigido, enquanto o conhecimento de francês é uma 
vantagem (mas não obrigatório). 
  
- As Bolsas de Pesquisa em Terapia Guiada por Imagens da LATAM são válidas somente 
no ano para o qual foram designadas. Eles não podem ser adiados. 
  
- Os formulários de inscrição para programas de bolsas da IHU estão disponíveis online: 
https://www.ihu-strasbourg.eu/en/education/fellowship/ .  
 
Consulte a bolsa LATAM ao enviar seu conjunto de documentos de inscrição por e-mail 
para fellowship@ihu-strasbourg.eu (Diretora do Programa de Bolsas: Dra. Barbara 
Seeliger).   
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.ihu-strasbourg.eu/en/education/fellowship/


Processo de seleção 

O candidato deve enviar a documentação de inscrição completa (ver https://www.ihu-
strasbourg.eu/en/education/fellowship/ ) antes de 1 de Março para o respectivo ano 
académico (Setembro a Agosto).

A classificação dos candidatos será apoiada por um painel de especialistas 
LATAM associados à IHU de Estrasburgo. A demonstração de afiliação 
acadêmica para a continuação de investigações na instituição de origem é 
considerada favoravelmente. Os candidatos com a melhor classificação serão 
convidados para uma entrevista de divulgação durante os meses de abril / maio, 
após a qual o comitê de bolsas da IHU selecionará um candidato por ano para a 
bolsa LATAM. 

Para mais informações, o Prof. Dr. Mariano Giménez 
( mariano.gimenez@ihu-strasbourg.eu ) está disponível para colocar os candidatos em 
contato com especialistas LATAM que colaboram com a IHU em Estrasburgo e que 
apóiam este programa. 

Carlos Chan, MD, PhD, Mexico         
President and Founder of the Mexican Hepatopancreatobiliary Association and 
Head of the HPB Division in Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

Felipe José Fernández Coimbra, MD, MsC, Ph, Brazil 
Director Department of Abdominal Surgery, Head Upper GI & HPB Cancer 
Reference Center 
AC Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil. 
President Americas Hepato-Pancreato-Biliary Association - AHPBA - 2019-20. 
President Brazilian Society of Surgical Oncology - BSSO - 2015-17. 
BSSO, CBC, IHPBA, SSO, FACS. 

Marcos Menezes, MD, Ph, Brazil 
Director  Center of image Guide Intervention at Hospital Sirio Libanes 
Chief of Intervention Radiology  ICESP/INRAD Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo 
President of SOBRICE 2018 -2020 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.ihu-strasbourg.eu/en/education/fellowship/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=pt&u=https://www.ihu-strasbourg.eu/en/education/fellowship/


 
Mariano Palermo, MD, PhD, Argentina   
Assistant Professor at University of Buenos Aires 
Staff at Minimally Invasive Department at DAICIM Foundation.  
Past president of ICYLS (International Club of Young Laparoscopic Surgeons) 
 
 
 
 

 
 
Edgardo Serra, MD, Argentina   
 
Chief of Bariatric and Mini-Invasive Surgery of CIEN 
Staff of DIAGNOMED  
Past Professor of Surgery UNNE. 
 
 
 

 
Previous fellows 
 

  
        Federico Davrieux, MD, Argentina 
 
  
 
         Alain Garcia, MD, Mexico 
 
 
 

  
 
Juan Verde, MD, Argentina 
 
 
 

 
 
DAICIM Foundation 
 
www.fundaciondaicim.com.ar 
 
 
 

 


