Carta convite aos “Fellows Workshop” 2015
Estimados pós- graduandos/residentes de Infectologia Pediátrica e jovens
infectologistas Pediátricos:
A World Society for Infectious Diseases (WSPID) promoverá um “Fellows’ and
Junior Faculty Educational Workshop”no dia 18 de Novembro, 2015, das 8:15 às
17:00 horas, prévio ao inicio de seu Congresso. O curso será em inglês.
O curso tem como objetivos estimular, apoiar e facilitar o desenvolvimento da
investigação clínica para a nova geração de infectologistas e pediatras da
América Latina (http://wspid.kenes.com/scientific-information/pre-meetingeducational-workshop-fellowship#.VVYOZflVhBd). O curso constará de dois
componentes:

(i)

Conferências de curta duração e de caráter prático, proferidas por
investigadores destacados e fellows de eventos anteriores, abordando
aspectos relacionados à pesquisa científica.

e
(ii)

Seis grupos de trabalho monitorados por investigadores com
experiência, em que cada grupo terá que desenvolver um projeto de
investigação clínica submetido por participantes do congresso. Estes seis
projetos de investigação serão pré-selecionados entre os projetos
submetidos pelos participantes. O curso será concluído com
apresentações breves de cada uma das propostas e discussão com todo
o grupo.

O número máximo de participantes será de 30. Apoiamos enfaticamente a
candidatura daqueles que estão iniciando sua carreira de investigador; Não é
necessário ter experiência em pesquisa clínica, porém é importante que haja
interesse e entusiasmo por investigação em infectologia pediátrica. Os
postulantes deverão utilizar a página WEB do WSPID preenchendo o formulário de
submissão pré-estabelecido
(http://wspid.kenes.com/Documents/WSPID%202015%20PIDS%20Application%20F
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orm.pdf). Os postulantes deverão incluir seu CV e uma referência de um
mentor/supervisor atual.
Este curso é oferecido a pós-graduandos e residentes de Programas de
Infectologia Pediátrica da América Latina, assim como para especialistas em
infectologia pediátrica graduados nos últimos 10 anos em programas
acreditados. O postulante deverá incluir uma breve apresentação de seu histórico
acadêmico e uma proposta de investigação que pode estar em uma etapa inicial
de estruturação e de desenvolvimento. Os seis trabalhos selecionados serão
aqueles considerados exequíveis e com maior possibilidade de evoluir para uma
investigação produtiva, permitindo desta maneira discussões proveitosas nas
sessões de grupo. Sempre que possível agruparemos os participantes com
propostas similares para que trabalhem de forma colaborativa.
A data final para a postulação será 15 de Julho , 2015. Os projetos e os participantes
selecionados serão notificados por correio eletrônico. Aqueles que forem selecionados
para participar deste grupo de trabalho estarão desobrigados de pagar a inscrição do

Congresso do WSPID. Adicionalmente, convidamos todos a postular a um WSPID
fellowship através da página web de WSPID (http://wspid.kenes.com). Este
fellowship está aberto a todos aqueles que tiveram um abstract aceito para
apresentação no congresso (i.e. não apenas aos participantes deste grupo de
trabalho)e . Quem for contemplado com o fellowship receberá , além da
liberação da taxa de inscrição no congresso, um reembolso de até USD 1,350
para cobrir passagem e acomodação.
Una vez notificado de sua aprovação e recebida a confirmação de sua presença,
você deverá fazer todo o possível para participar com assiduidade do grupo de
trabalho, já que estará se beneficiando de um programa com vagas restritas.
Os participantes que forem selecionados para receber o auxílio e que por algum
motivo, não puderem assistir à reunião, deverão reembolsar o valor completo de
seu registro ao Congresso.
Para proceder com sua aplicação, por favor ingresse no seguinte link
(http://wspid.kenes.com/Documents/WSPID%202015%20PIDS%20Application%20F
orm.pdf) , siga as instruções e preencha o formulário com atenção. Você receberá
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a resposta do congresso até o final de Julho, para que haja tempo para
providenciar os seus planos de viagem.
Esperamos vocês no Rio de Janeiro para uma experiência que será certamente
muito enriquecedora.
Atenciosamente,

David Burgner, Australia (WSPID Education Officer).

