


APRESENTAÇÃO



DESTAQUES

CARGA HORÁRIA*: 

O programa tem duração de 46h divididas em: 

A experiência será composta por palestras com

especialistas, visitas a empresas e a órgãos de

interesse, atividades culturais e discussões em

grupo promovidas e mediadas por professores do

setor.

• 20h de palestras/apresentações de especialistas

• 20h de visitas a hospitais, instituições de ensino 

em saúde e tecnologia

• 2h de atividades culturais 

• 4h de refeições e confraternizações em grupo

* Valores aproximados

OBJETIVOS: 



•

•

•

•

Informações importantes



PROPOSTA DE 
ITINERÁRIO

BRASIL - FRANKFURT
07/Janeiro

Sábado
• Embarque no Brasil com direção a Frankfurt 

FRANKFURT - HEIDELBERG
08/Janeiro
Domingo

• Chegada em Frankfurt e transfer em grupo para Heidelberg* 

*o horário será definido com base no horário de chegada da maioria dos participantes. 

• Check-in em Hotel Leonardo City Center

• Sessão de orientação sobre a programação de Heidelberg

• Tour guiado pelo Heidelberg Castle e Pharmacy Museum Heidelberg 

• Jantar de boas vindas em grupo

HEIDELBERG
09/Janeiro

Segunda-feira

• Visita e apresentação: NCT, National Center for Tumor Diseases e Germany Cancer Research Center
Conheça os trabalhos e pesquisas mais recentes no campo da Oncologia.

• Visita e apresentação: Heidelberg University Psychiatric Clinic and Center for Psychosocial Medicine 
Originalmente conhecida como Baden University Insane Clinic, inaugurada em 1878. Lá são estudados transtornos depressivos e 

bipolares, doenças psicóticas, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo, além de transtornos de personalidade, distúrbios de 

memória e vícios.

HEIDELBERG - LUDWIGSBURG
10/Janeiro
Terça-feira

• Visita: University Hospital Heidelberg
Hospital líder da Alemanha na área de Oncologia, e seu departamento de dermatologia, reconhecido como uma das principais 

unidades de pesquisa dermatológica na Alemanha, com 55.000 pacientes ambulatoriais por ano, atendendo mais de 3.000 pacientes

internados e outros 3.000 pacientes em seu ambulatório. 

• Visita: Department of Endocrinology and Metabolism 
Uma das maiores instituições universitárias deste tipo na Alemanha, tratando todas as doenças metabólicas e distúrbios hormonais, 

bem como hipertensão secundária e doenças malignas, tumores dos tecidos produtores de hormônios, e tratando cerca de 12.000 

pacientes ambulatoriais e 2.400 pacientes internados anualmente.

• Transfer de Heidelberg para Ludwigsburgo

• Chegada em Ludwigsburgo e check-in em Nestor Hotel in Ludwigsburg

• Sessão de orientação sobre a programação de Ludwigsburg

LUDWIGSBURG
11/Janeiro

Quarta-feira

• Visita e palestra com Dr. Andreas Ott, realizada no “Kinderwunschzentrum”

O principal centro de fertilidade da Alemanha. A Clínica é especializada no diagnóstico e tratamento de distúrbios endócrinos e de 

fertilidade.

• Visita: Ludwigsburg Hospital group
O hospital, que pertence ao Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim, é um hospital universitário acadêmico da Universidade de Heidelberg 

com 1.005 leitos. No local, cerca de 41.000 pacientes internados e cerca de 120.000 pacientes ambulatoriais são tratados anualmente 

em alto nível médico.



PROPOSTA DE 
ITINERÁRIO LUDWIGSBURG - STRASBOURG

12/Janeiro
Quinta-feira

• Transfer de Ludwigsburg para Strasbourg

• Visita e palestra: Poladerm, realizada no ICube laboratory da University of Strasbourg

Criada em setembro de 2021, a startup Poladerm é resultado de mais de 10 anos de pesquisas em espectropolarimetria e técnicas de 

processamento e análise de imagens aplicadas à dermatologia e cosmética. A Missão da Poladerm é desenvolver uma solução de 

auxílio ao diagnóstico rápida e não invasiva, baseada em um sistema óptico e algoritmos de Inteligência Artificial para analisar

tecidos em profundidade.

• Check-in e welcome reception no Château de Pourtalès, em Strasbourg

• Visita e palestra: European Directory of the Quality Medicines and Healthcare, EDQM 
Órgão que faz parte do Conselho da Europa. Conheça seu trabalho em relação à harmonização de produtos farmacêuticos e 

regulamentos sobre transfusão e transplante.

STRASBOURG
13/Janeiro
Sexta-feira

• Visita e apresentação: IRCARD Laparoscopic Training Center 
Um instituto de pesquisa e educação líder mundial em Estrasburgo, França, especializado em cirurgia minimamente invasiva. O 

instituto ganhou fama em todo o mundo através de sua operação “Lindbergth”, quando o Prof. Marescaux, sentado em Nova York, 

removeu uma vesícula biliar doente de um paciente em Estrasburgo. A IRCARD também está presente em São Paulo e Rio de Janeiro, 

Brasil.

• Visita: Strasbourg Public Hospital 
Conheça o neurologista de renome internacional e especialista em epilepsia Dr. Eduard Hirsch para uma apresentação. 

Alternativamente, reunião e palestra com a virologista reconhecida internacionalmente, Dra. Samira Fafi-Kremer, diretora do Instituto 

de Virologia dos Hospitais de Estrasburgo.

STRASBOURG
14/Janeiro

Sábado

• Walking tour guiado pela cidade de Strasbourg

• Jantar de despedida em grupo 

STRASBOURG - BRASIL
15/Janeiro
Domingo

• Check-out

• Transfer privativo para o aeroporto de Frankfurt

• Embarque para o Brasil e fim do programa

IMPORTANTE:

• Itinerário sujeito a alteração sem aviso prévio;

• Devido à pandemia de covid-19 as datas poderão sofrer reajustes de acordo com o cenário próximo ao embarque. Qualquer alteração neste âmbito será comunicada com ao menos 2 meses de antecedência ao 

embarque, sendo o participante livre para seguir ou não matriculado no programa; 



INVESTIMENTO
E PAGAMENTO

PAGAMENTO

Taxa de inscrição no valor de R$ 500 (dedutível do valor do programa) à vista via cartão de 

crédito + saldo em:

- Opção 1: Parcelado em até 6x via boleto bancário – todo o saldo deverá ser quitado até 

30 dias antes do embarque;

- Opção 2: À vista, via boleto ou transferência bancária, até 90 dias antes do embarque;

IMPORTANTE: Os valores do saldo serão convertidos em reais conforme a taxa de câmbio turismo vigente na data de 

pagamento/emissão do boleto.

INVESTIMENTO: EUR 2.513
SUPLEMENTO PARA QUARTO INDIVIDUAL: EUR 360 

INSCRIÇÕES ATÉ07/10/2022 



OS VALORES INCLUEM :

• Atividades acadêmicas e culturais conforme descritas no itinerário;

• Acomodação em quarto duplo compartilhado com outro participante de mesmo

gênero pelo período de 2 noites na cidade de Heidelberg, 2 noites em

Ludwigsburg e 3 noites em Strasbourg, conforme as datas oficiais do programa;

• Café da manhã diário no hotel;

• 1 jantar de boas-vindas;

• 1 jantar de despedida;

• 1 coquetel de boas vindas em Strasbourg;

• Transporte em ônibus privativo entre as cidades oficiais do programa;

• Cartão de transporte público das cidades válido para as visitas;

• Coordenador local para acompanhar o grupo durante toda a programação;

• Acompanhamento de tradutor para as visitas oficiais do programa;

• Certificado de participação no programa;

• Coordenação e acompanhamento de docente da IPEMED

INSCREVA-SE EM:

https://campusb.typeform.com/to/g7XkgFqH

https://campusb.typeform.com/to/g7XkgFqH


Obrigado!


