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BOLETIM DIGITAL

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição apresenta seu 22° Boletim Digital, que visa a divulgação
das atividades relativas ao desenvolvimento do Ensino e Pesquisa no âmbito da Instiuição.
Diretoria do GHC recebe
representantes do DAES-INEP

Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde (CETPS)
coloca Escola GHC em novo patamar do ensino técnico
profissionalizante no país

A Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição
(GHC) recebeu no dia 28 de fevereiro No dia12 de março recebemos a confirmação do pedido de cadastro da Escola do Grupo Hospitalar
representantes da Comissão de Avaliação da Conceição pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da
Educação de Ensino Superior do Instituto Educação (MEC), a partir de agora a instituição vai poder certificar os seus alunos do ensino técnico
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais profissionalizante.
O ato oficial de confirmação do pedido de cadastro como unidade
Anísio Teixeira (DAES-INEP);
de ensino foi deferido e postado no site da SETEC. "A oficialização
ficará marcado na história do Centro de Educação Tecnológica e
Pesquisa em Saúde (CETPS) – Escola GHC", disse o assistente de
coordenação da Gerência de Ensino e Pesquisa, Rodrigo de
Oliveira Azevedo, ao celebrar o momento ao lado do gerente de
Ensino e Pesquisa, Geral do Jotz. O coordenador da GEP Abrahão
Assein Arus Neto, destacou o fato de a Escola GHC passar a ter
um protagonismo no processo educacional, pois, considerando
que, desde 2009, ano de sua criação, apenas atuava como
coadjuvante no processo.
O objetivo da visita é avaliar as condições do
Docentes recepcionam alunos do
GHC para se tornar uma Instituição de Ensino Residência Multiprofissional em
Saúde
do
GHC
realiza
Curso
Técnico em Enfermagem da
Superior (IES). Caso o GHC receba a
autorização para atuar como IES, a faculdade integração de novos residentes
GEP/GHC
terá a denominação de Faculdade de Ciências
da Saúde do Grupo Hospitalar Conceição
A integração dos residentes (R1) da Aconteceu no dia 1º de março o início das aulas do
(FACS-GHC). O Curso Tecnólogo de Gestão Residência Multiprofissional em Saúde do quarto semestre do Curso Técnico em Enfermagem
Hospitalar está previsto para iniciar no Grupo Hospitalar Conceição (RMS/GHC) da GEP/GHC.
segundo semestre de 2018. Terá duração de ocorreu no dia 1º de março. O evento foi
três anos, será dividido em seis semestres e realizado no auditório do Hospital Cristo
contabilizará uma carga horária total de Redentor (HCR), reunindo aproximadamente
2.520 horas.
60 novos residentes. Para este ano, foram
oferecidas 96 vagas.

Gerência de Ensino e Pesquisa
(GEP) e Diretoria realizam a
entrega de equipamentos para
o Programa de Atenção
Domiciliar (PAD) do GHC –
Melhor em Casa
No dia 9 de março, foi realizada a entrega de
equipamentos para qualificação do Programa
de Atenção Domiciliar do Grupo Hospitalar
Conceição (PAD/GHC). Foram adquiridos
equipamentos como andadores articulados,
aspiradores portáteis, colchões pneumáticos,
otoscópios, halteres, tábuas de propriocepção
e de transferência, dinamômetro de mão,
entre outros. Foi uma iniciativa conjunta da
Gerência de Ensino e Pesquisa e Diretoria do
GHC com objetivo de qualificação e aumento
da resolutividade do serviço por meio da
ampliação do arsenal terapêutico e de
reabilitação no domicílio. Atualmente o PADGHC acompanha uma média de 180 pacientes
por mês, com de equipes multiprofissionais,
cobrindo um território de 400 mil habitantes
da Zona Norte de Porto Alegre.

GEP disponibiliza base de
informação médica aos
profissionais do GHC

O encerramento desta turma está previsto para
meados de junho deste ano, quando os alunos
terão que cumprir uma carga horária de 255 horas,
contemplando aulas teóricas e estágio, e
apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso.
Atualmente, o Curso Técnico em Enfermagem da
GEP/GHC possui carga horária total de 1800 horas,
divididas em 4 semestres, sendo 1200 horas de
aulas teóricas e 600 horas de estágios.

GHC formou mais de 70 residentes
O coordenador da Gerência de Ensino e da Residência Multiprofissional em
Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição
Saúde
(GHC), Sergio Antônio Sirena apresentou no
dia 15 de março, ao gerente de Ensino e
Pesquisa do GHC, Geraldo Jotz, uma nova A Formatura da turma de 2016-2018 da Residência
plataforma de pesquisa, disponibilizada à Multiprofissional em Saúde do Grupo Hospitalar
equipe médica e profissionais de saúde da Conceição (RMS/GHC) foi realizada no dia 3 de
março no Teatro Unisinos, Porto Alegre. Foram
instituição.
mais de 70 formandos, sendo que 41 participaram
da cerimônia.
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