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BOLETIM DIGITAL

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição apresenta seu 23° Boletim Digital, que visa a divulgação
das atividades relativas ao desenvolvimento do Ensino e Pesquisa no âmbito da Instiuição.
Convênio GHC-UFPEL
proporciona Curso de
Epidemiologia para residentes
médicos
A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo
Hospitalar Conceição em parceria com a
Universidade Federal de Pelotas, por meio do
convênio GHC-UFPEL, promoveu no dia 25
de abril, o Curso de Epidemiologia para os
residentes médicos da Pediatria do Hospital
Criança Conceição. O curso foi ministrado
pelo professor Juvenal Soares Dias da Costa,
do Departamento de Medicina Social da
Faculdade de Medicina da UFPEL.

GEP/GHC realiza a VII Jornada Científica do GHC - 2018
A Sétima Jornada Científica do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), promovida pela Gerência de
Ensino e Pesquisa (GEP), reuniu nos dias 18, 19 e 20 de abril, residentes e funcionários para
apresentações de trabalhos científicos produzidos na instituição. O evento teve como objetivo
divulgar as pesquisas, estimular o debate e proporcionar a troca experiências entre os
profissionais.

Ao todo foram apresentados aproximadamente 40 trabalhos científicos nas diversas meses
abordando os mais variados temas ligados a área da saúde como gestão, atenção à saúde e
processos educacionais.

GEP promove palestras sobre
cuidados da demência
AO Programa de Apoio aos Cuidados da
Demência (PAC-D) ocorreu na manhã desta
segunda-feira, 9 de abril, abordando
assuntos importantes da área. A atividade foi
realizada na sala 2 da Gerência de Ensino e
Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição
(GEP/GHC). O evento é organizado pela
assistente social Leda Adachi e ocorre uma
vez por mês, de março a dezembro. As
atividades são ministradas por profissionais
que tratam de pacientes com Alzheimer no
Hospital Nossa Senhora da Conceição. O
objetivo do programa é capacitar e apoiar as
pessoas que cuidam dos pacientes.

Seminário Internacional do
Conselho Nacional de
Secretários de Saúde
A Gerência de Ensino e Pesquisa, através da
Residência Multiprofissional em Saúde,
disponibilizou no dia 25 a todos os Residentes
a transmissão ao vivo do Seminário
Internacional do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde com o tema “O futuro
dos Sistemas Universais de Saúde" A
transmissão foi realizada no Auditório Jahyr
Boeira, no Prédio Administrativo do Grupo
Hospitalar Conceição.

Seminário de Planejamento do
Mestrado Profissional em
Avaliação e Produção de
Tecnologias para o SUS do
Grupo Hospitalar Conceição
Durante o mês de abril o grupo de docentes
junto com a Coordenação do Mestrado
Profissional realizaram o seminário de
planejamento para qualificação do curso e
melhoria dos indicadores de avaliação CAPES.

Ao todo foram realizados 3 encontros, sendo o
segundo com a participação do Prof. Dr.
Alberto Barceló, da Universidade de Miami,
atualmente professor visitante da
Universidade Federal de Juiz de Fora e ex
referência para Doenças Crônicas da
OPAS/OMS que abordou sobre as
necessidades de pesquisas na área de
doenças crônicas e possíveis parcerias. O
Seminário foi finalizado no dia 20 de abril
com a presença do Professor Dr. Sotero
Mengue, professor da UFRGS e avaliador da
CAPES da área de Saúde Coletiva.
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GEP e Diretoria do GHC realizaram
entrega de equipamentos para o
Setor de Transporte da instituição
A Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) e a Diretoria
do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) realizaram a
entrega de equipamentos para o Setor de
Transporte do Grupo no dia 29 de março. Os
materiais adquiridos foram equipamentos como
GPS Automotivo (Global Positioning System) - para
auxiliar na escolha das melhores rotas de trânsito e
otimizar o tempo de deslocamento, cadeiras para
transporte de pacientes de até 130 kg, com rodas
articuladas para subir e descer escadas com
segurança, e cadeiras para crianças e bebê conforto
para automóveis. Esses equipamentos visam
qualificar o transporte e a segurança do paciente,
uma prioridade do GHC.

I Congresso Internacional de
Práticas Integrativas e
complementares no SUS e III
Congresso Internacional de
Ayurveda na cidade do Rio De
Janeiro
A Enfermeira Michele da Rosa Ferreira, Docente da
Escola GHC apresentou a experiência da inserção
das PICS no currículo do curso Técnico em
enfermagem.

