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Escola GHC apresenta o seu 3° Boletim Informativo Digital, que visa a divulgação das atividade relativas ao desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa no âmbito
do Grupo Hospitalar Conceição.
Boa leitura à todos.

No dia 28 de outubro, a Escola GHC comemorou 6 anos de existência.
Esta conquista foi possível devido ao esforço de todos os trabalhadores do Grupo
Hospitalar Conceição, fortalecendo o nosso papel na formação para o SUS.
Agradecemos o esforço e a dedicação.
Parabéns!
Grupo Hospitalar Conceição participa
de workshop sobre pesquisa clínica
O Coordenador de Pesquisa da Gerência de
Ensino e Pesquisa do GHC, Sérgio Sirena foi
um dos ministrantes do workshop “Melhores
Práticas em Pesquisa Clínica no Brasil”,
promovido pela Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) realizado
no dia 21 de outubro, participando d o painel
“Cases de Gestão da Pesquisa Clínica no
Brasil”, apresentando a atuação do Grupo
Hospitalar Conceição na gestão de pesquisa
clínica em um hospital 100% SUS.

Anuário: Produções Científicas do
Grupo Hospitalar Conceição 2014
O Grupo Hospitalar
Conceição (GHC), através
da Escola GHC publica
mais uma edição do
Anuário Científico 2014,
objetiva manter atualizado
o registro das produções
de pesquisa realizadas
nesta instituição. O Setor
de Pesquisa da Escola
GHC sente-se honrado
em poder dar divulgação aos trabalhos
científicos aqui desenvolvidos e que refletem o
resultado da qualificação profissional,
dedicação à ciência e esforço pessoal de
todos os que compõem nossa comunidade
científica.
2014:
- Apresentações de Trabalhos em Eventos
Científicos: 105 trabalhos
- Livros, Capítulos de Livros, Artigos e Demais
Publicações: 43 trabalhos
- Trabalhos de Graduação, Especialização,
Mestrado e Doutorado: 17 trabalhos

Seminário para Apresentações dos
Projetos de TCR da RIS/GHC
No dia 19 de outubro, aconteceu Seminário
para Apresentações dos Projetos de Trabalho
de Conclusão de Residência (TCR) dos
residentes do primeiro ano (R1) da RIS/GHC.
Durante o evento foram apresentados
aproximadamente 100 Projetos de TCR.
Seminário
destinado a residentes,
orientadores de TCR, preceptores e outros
atores vinculados à RIS/GHC.
site: escola.ghc.com.br

Escola GHC participa da posse das Câmaras Técnica do Coren-RS
No dia 08 de outubro, as enfermeiras Daniela Dallegrave e Maristela Losekann, docentes da Escola
GHC, participaram da cerimônia de posse dos novos integrantes das Câmaras Técnicas do
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul.

Curso Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências
Realizado o processo seletivo para o Curso “Gestão de políticas de saúde informadas por
evidências”, realização do Ministério da Saúde em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa
Hospital Sírio-Libanês – IEP/HSL. O curso de especialização com 360 horas será desenvolvido nas
dependências da Escola GHC, no período de Dezembro de 2015 à Outubro de 2016 em nove
encontros presenciais.

Curso Técnico em Registros e
Informações em Saúde

Escola GHC promove palestra sobre
segurança na Internet

Aberto o Processo Seletivo para o Curso
Técnico em Registros e Informações em Saúde
desenvolvido pelo Centro de Educação
Tecnológica e Pesquisa em Saúde – Escola
GHC, em parceria com o Instituto Federal de
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS
Câmpus Porto Alegre. Inscrições até 09/11/15

O Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa
em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição
(Escola GHC) promoveu no dia 16 de outubro as
13 horas no auditório do Instituto da Criança com
Diabetes (ICD) palestra intitulada “Segurança na
Internet: também é questão de bom senso”.
A palestra foi ministrada pelo administrador de
redes de computadores Cristiano Goulart
Borges, que costuma fazer este tipo de trabalho
voluntário em instituições, a fim de debater sobre
o uso correto e responsável das ferramentas
digitais, além dos riscos envolvidos no seu uso
displicente.

Publicado de Edital da Residência
Integrada em Saúde – Grupo
Hospitalar Conceição RIS/GHC
Escola GHC participa do Encontro
Regional Sul da Rede Unida
No dia 02 de outubro, a Escola GHC, o
Educasaúde e o Departamento de Residências e
Pós-graduação da Rede Unida realizaram a
oficina “O que é que a Residência tem?:
Produção de dicionário de verbetes para as
Residências em Área Profissional da Saúde”
durante o Encontro Regional Sul da Rede Unida,
ocorrido no Campus do Vale da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. A oficina foi
coordenada por Daniela Dallegrave (Escola
GHC e Departamento de Residências e Pósgraduação da Rede Unida), Belchior Amaral
(Educasaúde) e Ricardo Ceccim (Educasaúde e
Departamento de Residências e Pós-graduação
da Rede Unida) e contou com o relato da
residente Virgínia de Menezes Portes (Escola
GHC).

Desenvolvimento e Diagramação: Abrahão A. Arus Neto

No dia 24 de outubro ocorreu a abertura do
Concurso para Residência Integrada em Saúde
– Grupo Hospitalar Conceição RIS/GHC - 2016,
com as inscrições sendo realizadas através da
Fundação La Salle.

Escola GHC participa do Seminário
sobre Dimensionamento promovido
pelo Coren-RS
O Seminário de Capacitação realizado em
06/10/15 com o tema “Dimensionamento
adequado utilizando o Sistema de Classificação
de Pacientes”, promovido pelo Conselho
Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul
(Coren-RS) contou a participação da
Responsável Técnica pelo ensino em
Enfermagem e coordenadora do curso técnico
em Enfermagem da Escola GHC, Desirée dos
Santos Carvalho e teve a participação de
aproximadamente 500 pessoas.

