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“Acredito que além de possuir 
uma formação sólida na área de 
Radiologia e Diagnóstico por Ima-
gem, meu currículo, demonstran-
do grande interesse e dedicação 
a atividades acadêmicas e cientí-
ficas, auxiliou na minha seleção. 
Também acredito que a carta de 
recomendação ter sido escrita por 
um professor que acompanhou de 

perto a minha formação desde a 
graduação (Prof. Dr. Marcello Hen-
rique Nogueira-Barbosa) também 
contribuiu de forma relevante.

A minha carta de motivação foi 
baseada na minha trajetória pro-
fissional, com contribuição ativa 
por meio de apresentação de tra-
balhos científicos e produção de 
artigos publicados em periódicos. 

Além disso, procurei demonstrar 
engajamento em atividades re-
levantes para a comunidade que 
atuo e para a sociedade. Desta-
quei ainda como esta experiência 
seria fundamental para aprimo-
rar minhas habilidades técnicas e 
complementar a minha formação 
como médica radiologista, e como 
eu poderia contribuir e trazer 
para a minha instituição e para a 
sociedade radiológica da qual faço 
parte os conhecimentos adquiri-
dos neste projeto.

 Acredito que o estágio me per-
mitirá amplo crescimento profis-
sional, por meio do contato com a 
prática médica em um local de refe-
rência na minha subespecialidade. 
Pretendo ampliar meus conheci-
mentos na área de musculoesque-
lético e conhecer na prática o dia a 
dia dos médicos radiologistas que 
atuam na Itália. A oportunidade de 
conhecer a estrutura e o funciona-

mento de um serviço em outro país, 
com suas particularidades, certa-
mente irá me trazer maturidade no 
dia a dia de trabalho. Além disso, a 
possibilidade de realizar conexões 
acadêmicas e novos projetos cien-
tíficos também é de meu grande 
interesse. Já em âmbito pessoal, 
acredito que a exposição e o conví-
vio com outra cultura tornarão esta 
experiência ainda mais completa.

Acredito que projetos de inter-
câmbio científico como o Progetto 
Diventerò são focados no incenti-
vo à educação médica continuada, 
permitindo a troca de experiências 
e migração de novas técnicas. São 
uma excelente oportunidade para 
estar em contato com profissionais 
de referência e permitem que novas 
ideias possam ser trazidas e inseri-
das nos nossos serviços, na espera 
que no futuro haja reflexos posi-
tivos para o ensino e pesquisa nas 
suas instituições de origem.”

Para informações, acesse: www.spr.org.br
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CURSO DE RADIOLOGIA DE

A Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, pioneira na 
elaboração de cursos de radiologia online, garante aos seus associados uma 
série de métodos exclusivos de educação continuada e pesquisa.

  Dra. Leonor 
Savarese

  Médica de diagnóstico 
por imagem do sistema 
musculoesquelético em uma 
clínica privada de Ribeirão Preto 
(Radiologia Especializada), no 
Hospital da UNIMED de Ribeirão 
Preto e no Hospital das 
Clínicas FMRP-USP.
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