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ensino e assistência

Gerência de Ensino lança Café
Científico para fortalecer integração
A Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Pro-

O Café Científico foi idealizado pelo prof. José Antônio Morais

fessor Alberto Antunes (HUPAA), através do Setor de Gestão do

Martins, chefe de Gestão de Ensino, atendendo a uma sugestão

Ensino, lançou, ontem, 12, o Projeto Café

da Superintendência do hospital. Segundo

Científico Sabores e Saberes, uma proposta

ele, lançar o projeto junto com a homena-

para troca de experiências e conhecimen-

gem pelo Dia do Estudante foi estratégico,

tos sobre temas de interesse comum a to-

porque ressalta a importância do ensino

das as categorias profissionais que atuam

na missão do hospital. O superintendente

no hospital, estudantes de graduação e

do hospital, dr. Paulo Teixeira, prestigiou o

residentes.

evento, parabenizou a iniciativa e convo-

A ideia, segundo a professora Sandra

cou o público, a maioria composta por es-

Mary Lima Vasconcelos, que coordena a

tudantes, a explorar as possibilidades que

Unidade de Gerenciamento das Atividades

o hospital oferece para investimento no

de Graduação e Ensino Técnico, é fazer com

conhecimento, como a Biblioteca Virtual.

regularidade, um simpósio acadêmico com

“Ninguém tira do ser humano o saber. É um

temas específicos, precedido por café da ma-

bem imensurável”, enfatizou, citando uma

nhã, com objetivo de fortalecer a integração

história bíblica.

entre as áreas de ensino e assistência.

Teixeira lembrou que o Hospital Univer-

O estreitamento das relações da academia

sitário é responsável, hoje, pela produção

com a assistência é um dos objetivos estra-

de 50% do total de pesquisas realizadas

tégicos do gerente de Ensino, Prof. Fernan-

na Universidade Federal de Alagoas e que

do Guimarães. Ele lembra que a integração

a missão maior da instituição é com o co-

ensino-serviço é um dos eixos norteadores

nhecimento, o ensino para a formação pro-

do Pró-Saúde, o programa do Ministério da

fissional e para a vida. A coordenadora do

Saúde que auxilia a reformulação da forma-

curso de graduação de Nutrição da Ufal,

ção profissional em saúde no país. “Nossa

Glaucevane da Silva Guedes falou aos es-

Gerência de Ensino busca implantar inicia-

tudantes sobre as iniciativas adotadas pela

tivas para potencializar respostas às neces-

Gerência de Ensino do HUPAA para intensi-

sidades de formação profissional, produção do conhecimento e

ficar a aproximação do hospital com os cursos de graduação e pós-

prestação de serviços ao SUS. É uma das prioridades da Gerência”,

graduação e na busca para suprir as necessidades dessas áreas.

esclarece Fernando Guimarães.

Continua.

Você sabia?
A Gerência de Ensino e Pesquisa do HUPAA está envolvida com
todas as ações relacionadas ao processo ensino-aprendizagem no
Hospital Universitário, tendo a função de planejar, coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais dos setores e unidades a
ela subordinados. A Gerência de Ensino e Pesquisa analisa, viabiliza
e aprimora a execução das propostas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do hospital. Veja como se organiza:
Gerência de Ensino e Pesquisa
(Fernando Antônio Mendonça Guimarães)
Unidade de Telessaúde
(Francisca Rosaline Leite Mota)

Setor de Gestão do Ensino
(José Antônio Morais
Martins)

Unidade de Gerenciamento
de Atividades de Graduação e
Ensino Técnico
(Sandra Mary Lima Vasconcelos)

Setor de Pesquisa, Extensão
e Inovação Tecnológica
(Marcelo Costa Oliveira)

Unidade de Gerenciamento
das Atividades de PósGraduação (Alecsandra Alves
Veras Ventura)

1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (Sipat) será encerrada hoje
As comissões internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA)
da Ebserh e da Fundepes promovem, até hoje, a 1ª Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) e a 4ª SIPAT da Fundepes. As atividades estão sendo desenvolvidas no hall de entrada do

hospital. O público tem acesso as seguintes atividades:
- Exposições de material impresso e equipamentos, distribuição de
preservativos, aferição da pressão arterial, medição da glicemia, exibição de vídeos, ginástica Laboral e ação de odontologia e de beleza.

Missão do hupaa » Proporcionar formação profissional prática, produzir conhecimento e prestar
assistência em saúde à comunidade com ênfase em excelência, humanização e compromisso social.
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