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EXTENSÃO DA FORMAÇÃO EM NEURORRADIOLOGIA 

TERAPÊUTICA FRANCO BRASILEIRA 

I. INTRODUÇÃO 

A Sociedade Brasileira de Neurorradiologia (SBNR) tem implementado nos 

últimos 2 anos, profundas transformações na direção da qualificação, harmonização e 

integração dos centros formadores. Para esse fim, tem utilizado o recém-concluído 

currículo baseado em competências, focando na uniformização do treinamento a nível 

nacional. Não há dúvidas que a SBNR ocupa neste momento, posição de destaque no 

cenário internacional, sendo parte de sua história ligada a Sociedade Francesa de 

Neurorradiologia. Com o objetivo de manter essa parceria Franco Brasileira, a SBNR 

iniciará em 2022, esse audacioso projeto de intercâmbio, enviando 1 residente recém-

formado para o treinamento de 1 ano nos Serviços de Neurorradiologia 

Intervencionista de Bicêtre, chefiado pelo Prof. Laurent Spelle e em Limoges, 

chefiado pelo Prof. Charbell Mounayer. Entendemos que essa iniciativa permitirá não 

apenas a manutenção da parceria quase que centenária, mas sobretudo a oportunidade 

do neurorradiologista brasileiro de participar de outra realidade de assistência às 

doenças cerebrovasculares e como consequência desse intercambio permitir, no seu 

retorno, a melhoria do processo de formação do neurorradiologista brasileiro. 

Temos certeza de que esse investimento agregará para a sociedade brasileira 

grande oportunidade de se manter na jornada rumo a excelência educacional e 

científica. 
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II. LOCAIS DO INTERCÂMBIO. 

1. Serviço de Neurorradiologia Intervencionista de Bicêtre, Paris, França. 

Professor responsável: Prof. Laurent Spelle. 

2. Serviço de Neurorradiologia Intervencionista de Limoges. 

 Professor responsável:  Prof. Charbell Mounayer. 

 

III. SEMANA PADRÃO. 

1. Bicêtre 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

MANHA 
Aulas pratica na 

hemodinamica 

Aulas pratica na 

hemodinamica 

Aulas pratica na 

hemodinamica 

Aulas pratica na 

hemodinamica 

Aulas pratica na 

hemodinamica 

Aulas pratica 

sobreaviso * 

Aulas pratica 

sobreaviso * 

TARDE 

Sessao clínica 

multodisciplinar 

neurologia 

Sessao clínica 

multodisciplinar 

neurocirurgia 

Trabalho Científico 
Trabalho 

Científico 

Aulas pratica na 

hemodinamica 

Aulas pratica 

sobreaviso * 

Aulas pratica 

sobreaviso * 

NOITE 
Aulas pratica 

sobreaviso *       

Aulas pratica 

sobreaviso * 

Aulas pratica 

sobreaviso * 

Aulas pratica 

sobreaviso * 

* O fellow responderá 1x/ mês por 1 final de semana de sobreaviso 

 

2. Limoges 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

MANHA 

Aula Pratica Na 

Enfermaria 
 (6:00-08:00) 

Aula Pratica Na 

Enfermaria 
 (6:00-08:00) 

Aula Pratica Na 

Enfermaria (6:00-
08:00) 

Aula Pratica Na 

Enfermaria  
(6:00-08:00) 

Aula Pratica Na 

Enfermaria  
(6:00-08:00)     

Aula Pratica Na 

Hemodinamica 

Aula Pratica Na 

Hemodinamica 

Aula Pratica Na 

Hemodinamica 

Aula Pratica Na 

Hemodinamica** 

Aula Pratica Na 

Hemodinamica** 

Aulas Pratica 

Sobreaviso *, ** 

Aulas Pratica 

Sobreaviso * 

TARDE 
Trabalho 

Científico 

Aula Prática:   
Ambulatório 

Trabalho 

Científico 

Aula Prática: 
Ambulatório** 

Aula Pratica Na 
Hemodinamica** 

Aulas Pratica 
Sobreaviso * 

Aulas Pratica 
Sobreaviso * 

NOITE 
Aula Pratica 

Sobreaviso * 

Aulas Pratica 

Sobreaviso * 

Aulas Pratica 

Sobreaviso * 

Aulas Pratica 

Sobreaviso * 

Aulas Pratica 

Sobreaviso * 

Aulas Pratica 

Sobreaviso * 

Aulas Pratica 

Sobreaviso * 

* O fellow responderá 1 semanapor mês pelo sobreaviso de segunda a domingo (24h) ** Curso teórico (DIU neuroradiologie Innterventionnelle)  1x/mês 5F, 6F E Sábado 

manhã) 
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IV. DURAÇÃO 

Início: 01 de março de 2022, com duração de 1 ano (6 meses em cada 

serviço acima).  

 

V. BOLSA 

Passagem aérea ida e volta para o bolsista, em classe econômica, na menor 

tarifa disponível, não extensível aos seus familiares e bolsa mensal de 

1500 Euros por 12 meses. 

 

VI. CONTRAPARTIDA. 

Desenvolvimento de no mínimo 1 trabalho científico com envio para 

publicação até o término do estágio de 1 ano. 

 

VII. DEVERES. 

1. Assiduidade do comparecimento ao serviço.  

2. Ética e respeito às normais locais. 

3. Envio de relatório mensal das atividades  à SBNR. 

4. Carta trimestral do chefe do serviço, qualificando o seu estágio, a fim 

de renovação da bolsa. 

5. Ser membro júnior ou titular da SBNR antes da seleção e dos 5 anos 

subsequentes, mantendo-se em dia com as obrigações da sociedade. 

6. Participar dos eventos nacionais e internacionais promovidos pela 

SBNR, apresentando seu tema de pesquisa e/ou outros, durante o 

período de treinamento fora do Brasil. 

7. Ao retornar participar das iniciativas da SBNR referente ao ensino e 

pesquisa, coordenando o curso de hands-on e a rede de ensino 

integrada de NRT por 2 anos. 

 

VIII. EXTENSAO DO PRAZO. 

 A extensão do prazo do estágio não será custeada pela SBNR em 

nenhuma hipótese nem tampouco a modificação da data de retorno que 

implicar em custos para a emissão da passagem 
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IX. PENALIDADES. 

 No caso de desistência por parte do RESIDENTE ou não seguimento 

das normativas, o valor integral da bolsa, inclusive os custos de 

deslocamento, deve ser devolvido a SBNR.  

 Cabe à Comissão de Ensino da SBNR acompanhar o treinamento do 

RESIDENTE, tendo autonomia para cancelar o financiamento a 

qualquer momento por não cumprimento das normas determinadas.  

 O não cumprimento de quaisquer dos deveres expressos no item VII 

resultará em exclusão do processo seletivo e a devolução integral dos 

valores da bolsa.  

 

X. DOCUMENTOS. 

 Copia digital do Diploma de Médico. 

 Comprovante de conclusão ou que estar em formação em 

Neurorradiologia Terapêutica em centro credenciado pela SBNR. 

 Copia do título de especialista pela Academia Brasileira de 

Neurologia, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia ou Colegio 

Brasileiro de Radiologia. 

 Comprovante de membro da SBNR em dia com suas obrigações. 

 Copia do Currículo Lattes. 

 Copia do CRM. 

 Demonstrativo do imposto de renda dos pais. 

 

XI. SELEÇÃO. 

 Divulgação do edital: 20 de setembro de 2021.  

 Prazo de inscrição: 30 de setembro de 2021.  

 Local de inscrição: Secretaria da SBNR. 

 Seleção. 

1. Primeira etapa: Análise da documentação. 22 de outubro de 

2021. 

2. Segunda etapa: Prova oral, 5 de novembro de 2021. 

3. Divulgação do resultado dia 12 de novembro de 2021. 
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4. Critérios para participar da seleção:  

a. Ser portador do Diploma em Medicina validado pelas 

instituições brasileiras.  

b. Residência médica em Neurorradiologia Intervencionista 

em centro credenciado pelo MEC e/ou SBNR.  

c. Ser membro júnior ou titular da SBNR antes da seleção, 

mantendo-se em dia com as obrigações da sociedade. 

d. Cursar o último ano da residência médica em 

Neurorradiologia Intervencionista no ano da seleção ou ter 

concluído até 5 anos anteriores a  seleção. 

e. Carta de recomendação do preceptor. 

 

5. Critérios a serem avaliados nota de 0-10 por item: 

a. Fluência em inglês.  

b. Fluência em francês. 

c. Currículo Lattes. 

d. Participação da Rede Integrada de Ensino de NRT. 

e. Participação dos cursos de formação promovidos pela SBNR. 

f. Índice de Desenvolvimento Humano da cidade do centro formador. 

g. Renda familiar (demonstrativo de Imposto de renda dos pais). 

 

6. A SBNR constituirá uma comissão para seleção, composta de 4 membros 

titulares da SBNR e um membro convidado de uma sociedade afim, a qual 

utilizará os critérios acima apresentados com peso relativo a ser divulgado 

no edital oficial. 

7. Não há recursos previstos neste edital de seleção. 

8. Os fatos omissos nesse edital serão resolvidos de modo soberano pela 

banca examinadora. 
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     São Paulo, 17 de setembro de 2021. 

 

 

 

Dr. Renato Adan Mendonça    Dr. Carlos Clayton Macedo de Freitas 

Presidente da SBNR    Vice-presidente da SBNR 

 

 

 

Elias Rabahi 

Tesoureiro 

 

Comissão de Ensino e Credenciamento                      

Prof. Dr. Michel Eli Frudit  
Prof. Dr. Francisco Mont’Alverne 
Prof. Dr. José Guilherme Mendes Pereira Caldas 

Dr Igor Pagiola – JONI 

 


