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BOLETIM DIGITAL

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição apresenta seu 34° Boletim Digital, que visa a divulgação
das atividades relativas ao desenvolvimento do Ensino e Pesquisa no âmbito da Instiuição.

GHC obtém parecer favorável para abertura da Faculdade de
Ciências da Saúde
Instituição poderá, com isso, realizar processo seletivo para o Curso de Tecnólogo
em Gestão Hospitalar
O Grupo Hospitalar Conceição obteve parecer favorável do
Conselho Nacional de Educação para abertura da
Faculdade de Ciências da Saúde do GHC. O parecer nº
253/2019 foi aprovado no dia 3 de abril. O resultado
precisa agora ser comunicado ao Ministério da Educação,
que, por sua vez, terá responsabilidade de publicar
portaria no Diário Oficial da União (DOU) para formalizar o credenciamento. Após a
publicação no DOU, o Hospital Nossa Senhora da Conceição será o primeiro hospital
vinculado ao Ministério da Saúde que terá o credenciamento de uma instituição de
ensino superior.
GEP inicia novas turmas de
cursos Fellow
Realizada no dia 15 de abril, a primeira
aula de três novos cursos de
Qualificação Profissional (Fellows). O
programa é destinado a médicos que já
concluíram as suas respectivas
Residências.

3ª Edição do Curso de Qualificação
em Cirurgia Plástica para
Atendimento de Emergência
A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo
Hospitalar Conceição, em conjunto com o
Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital
Cristo Redentor (HCR), realizou no dia 18
de abril no anfiteatro do HCR o lançamento
da sua 3ª Edição do Curso de Qualificação
em Cirurgia Plástica para Atendimento de
Emergência.
Neste dia foi realizada a recepção aos 54
Estudantes do curso de medicina a partir do
sexto semestre de faculdades públicas ou
privadas, incluindo aqueles que estão na
fase internato

No primeiro encontro, foram
apresentadas as estruturas da
instituição e da GEP aos médicos, bem
como as características que essas
formações assumem no GHC.
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