
Inscreva-se agora
Leve sua pesquisa
para outro nível
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Descubra o que o JUMPSTART reserva para você!

Cronograma Preliminar de atividades do JUMPSTART

Inscrições para participação até 22 de novembro de 2021

Anúncio, pela Fresenius Kabi, dos selecionados em janeiro de 2022

Módulo básico do curso em fevereiro de 2022

Módulo avançado do curso em abril de 2022

Envio da ideia inicial de pesquisa em junho de 2022

Envio da proposta completa da pesquisa em setembro de 2022

Comitê científico anuncia os vencedores das bolsas 
de apoio em pesquisa em outubro de 2022

A pesquisa acontecerá de 2022 a 2024

• Conhecimento sobre nutrição parenteral no
paciente crítico e em cirurgias de grande porte,
sob a ótica da pesquisa, adquiridos em um curso
prático divido em 2 módulos;

• Orientação de pesquisadores renomados;

• Reconhecimento em uma rede ligada à nutrição;

• A chance de receber financiamento para
pesquisa com uma bolsa de R$ 500 mil;

• Desenvolvimento de uma carreira acadêmica.



Procuram-se jovens talentos!

Vamos juntos!
Fresenius Kabi é líder no campo da nutrição clínica.
Como você, realmente queremos fazer a diferença 
na vida dos pacientes e acreditamos no potencial 
da nutrição. Queremos conhecer novas ideias para 
serem exploradas na prática clínica!

Por isso estamos oferecendo a você uma 
oportunidade que foi pensada para realmente dar 
uma acelerada na sua carreira de pesquisador.

O JUMPSTART contempla um curso com 2 módulos, básico e avançado. 
Cada módulo dura 2 dias e acrescentará informações sobre realização de 
pesquisas em nutrição clínica.

Todas as aulas dos 2 módulos serão feitas por membros do Comitê Científico 
JUMPSTART, especialistas sênior em pesquisa no campo da nutrição clínica, e 
serão complementadas por workshops e discussões que o envolvem ativamente 
e lhe dão a confiança para realizar seu próprio projeto de pesquisa!

Todos os participares receberão certificado.

Além disso, os módulos de treinamento oferecem uma oportunidade única de 
conhecer especialistas em nutrição clínica e colegas com ideias semelhantes de todo 
o Brasil - uma ótima chance de network para suas aspirações de pesquisa no futuro!

O que o JUMPSTART contempla?

• Você tem até 40 anos e iniciou sua carreira como médico e/ou pesquisador  
em uma instituição acadêmica com foco em cuidados intensivos/cirurgia?

• Você é curioso, considera-se inovador e tem interesse em pesquisa  
na área de nutrição parenteral em cuidados intensivos ou cirurgia?

• Você acredita no potencial da intervenção nutricional, particularmente  
da Nutrição Parenteral, e gostaria de conhecer mais a respeito de como  
a nutrição contribui para melhores resultados ao seu paciente?

• Você quer fazer a diferença ao paciente que confia sua saúde aos seus cuidados?



Bolsa de pesquisa JUMPSTART

Após terminar os dois módulos, você está pronto para enviar sua ideia de 
pesquisa e tem a chance de ganhar a bolsa de pesquisa JUMPSTART.  
O Comitê Científico JUMPSTART escolherá o vencedor.

O escopo da pesquisa financiada pela bolsa JUMPSTART inclui:

• Desenvolver novos conhecimentos relacionados à nutrição parenteral em 
pacientes críticos/cirúrgicos.

• Avaliação de conceitos e produtos de nutrição parenteral para melhor 
orientação de cuidados nutricionais em pacientes críticos/cirúrgicos.

• As propostas de pesquisa podem vir das seguintes áreas:

 > Pesquisa básica

 > Pesquisa translacional

 > Pesquisa clínica

O Comitê Científico avaliará as propostas de pesquisa submetidas e selecionará o 
projeto mais inovador e clinicamente relevante. O projeto de pesquisa vencedor 
receberá a bolsa de pesquisa JUMPSTART.



Eu quero participar do JUMPSTART!

Como faço a inscrição?

Você está qualificado para se inscrever se...

• Você é um médico ou pesquisador com foco em cuidados
intensivos/cirurgia;

• Você está trabalhando em uma unidade acadêmica (hospital
ou instituição) e deseja seguir uma carreira em pesquisa;

• Você tem uma sólida formação em pesquisa
(por exemplo, mestrado, doutorado, publicações na área);

• Você tem muito interesse em buscar desenvolvimento
profissional na área de pesquisa em nutrição clínica.

Descreva seu interesse em participar do JUMPSTART em 
um vídeo de 3 a 5 minutos.

Sua inscrição também deve conter:

• O formulário de inscrição;

• Curriculum vitae atualizado;

• Uma ou duas cartas de recomendação.

Você pode baixar todos os documentos para a sua inscrição 
em www.jumpstartbrasil.com.br até 22 de novembro de 2021, 
mas não se esqueça que as inscrições serão por ordem de 
submissão, quanto antes você enviar seu formulário completo 
maiores as chances de você ser um dos escolhidos!

Você tem dúvidas?  
Fale com o seu representante Fresenius Kabi ou envie uma mensagem para 
contato@jumpstartbrasil.com.br com a sua dúvida.

Obrigado por seu interesse no programa de pesquisa JUMPSTART.

Nós estamos ansiosos para te conhecer! N
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Fresenius Kabi Brasil Ltda.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Av. Marginal Projetada, 1652
CEP: 06460-200 • Tamboré • Barueri, SP
Tel.: 11 2504.1400 • SAC: 0800 707 3855
www.fresenius-kabi.com.br
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