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BOLETIM DIGITAL

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição apresenta seu 32° Boletim Digital, que visa a divulgação
das atividades relativas ao desenvolvimento do Ensino e Pesquisa no âmbito da Instiuição.
Residência Multiprofissional em Saúde tem reconhecimento do MEC
No dia 11 de janeiro, foi publicado o extrato de processos dos sete Programas de Residência Multiprofissional
em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição que aguardavam avaliação e reconhecimento do MEC. Agora estes
possuem o Ato Autorizativo. Com isso, depois de 14 anos da sua criação, ocorrida em março de 2004, os
residentes da Residência Multiprofissional em Saúde passarão a ter seu título reconhecido pelo MEC. O
Processo de Credenciamento, iniciado em março de 2017, foi aprovado na última semana com a referida
publicação.
A Gerência de Ensino e Pesquisa do GHC parabeniza todo o grupo de profissionais do GHC, capitaneado pela
coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu/GHC), psicóloga Thaiani de
Castilhos, por empreender esse processo para a regulamentação da residência junto ao MEC e por elevar o
nível administrativo e de gestão na mesma.

Bolsas Integrais de Estudos - Nível Superior
O Grupo Hospitalar Conceição através da Gerência de Ensino e
Pesquisa oferta aos funcionários do GHC Bolsas Integrais de
Estudos da Unisinos. Ao todo foram disponibilizadas 8 bolsas
integrais nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Comércio Exterior, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão
de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing,
Processos Gerenciais, Sistemas para Internet. As bolsas integrais
contemplam taxas de matrícula e mensalidades de todo curso.

Residência Multiprofissional em Saúde do GHC
promove “Saúde em Conversa”

Gerência de Ensino e Pesquisa realiza entrega
para Gerência de Informática

A Residência Multiprofissional em Saúde do Grupo Hospitalar
Conceição (RMS/GHC), em parceria com o Laboratório de Ensino e
Pesquisa e Extensão em Saúde (Lepes), promoveu no dia 10 de
janeiro, o encontro “Saúde em Conversa - Intermitências da morte:
cuidados paliativos, sentidos e subjetivação”. A atividade ocorreu na
sala 13 da Escola GHC, reunindo cerca de 30 residentes e preceptores
do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da instituição.

Foi realizada a entrega de 14 monitores de 19,5" e uma TV 55" pela
Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição (GEP /
GHC) para a Gerência de Informática (GI /GHC). Conforme o gerente de
informática do GHC, Marco Antônio Fisch, os monitores serão utilizados
nos microcomputadores dos Postos de Enfermagem do GHC,
possibilitando melhor visualização do Prontuário Eletrônico do paciente,
principalmente nos exames de imagem. "Juntamente com a TV
recebemos um Raspberry, que é um computador do tamanho de um
cartão de crédito, o que permitirá que se faça o monitoramento dos
nossos Datacenter's e de toda a rede do GHC em tempo real,
possibilitando ações mais rápidas do nosso suporte técnico em caso de
necessidade de intervenções", explicou Fisch.

Os Estudantes do Técnico em Enfermagem da
Escola Técnica do GHC retornaram às aulas
Os Estudantes do Técnico em Enfermagem da Escola Técnica do GHC
retornaram às aulas no dia 21 de fevereiro. A Gerência de Ensino e
Pesquisa do GHC através da Escola Técnica deseja Boas- Vindas à todos e
que este novo semestre seja repleto de experiências e valiosas
aprendizagens!
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