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I – RELATÓRIO

A  Sociedade  Beneficente  de  Senhoras  –  Hospital  Sírio-Libanês,  cujo  objetivo,
conforme o Relatório MEC/SESu/DESUP/CGAES nº 10/2005, é o de  promover obras de
assistência social, funcionamento de um hospital e instalação de um instituto ou de outras
entidades congêneres de ensino e pesquisas para fomentar o estudo, a pesquisa e a promoção
do ensino na área médica e  da saúde,  solicitou credenciamento do Instituto de Ensino e
Pesquisa  do  Hospital  Sírio-Libanês  –  IEP/HSL,  com  vistas  à  oferta  de  cursos  de
especialização,  em  regime  presencial.  Apresentou  o  projeto  pedagógico  dos  cursos  de
especialização em Efetividade e Eficiência em Saúde Baseada em Evidências, Enfermagem
em Oncologia, Enfermagem em UTI e Fisioterapia Hospitalar.

Em 1978  a  Sociedade criou o  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  –  CEP,  oferecendo
atividades de ensino e atualização para promover a efetiva qualificação do profissional da
saúde.  Paralelamente,  o  CEP  estabeleceu  formas  de  incentivar  e  apoiar  pesquisas
desenvolvidas por seu corpo de profissionais. As atividades de ensino, desenvolvidas sob a
forma de cursos de extensão e atualização profissional, workshops e eventos, integraram-se à
rotina da Instituição que, em 2003 inaugurou o Instituto de Ensino e Pesquisa/HSL. Hoje, o
IEP/HSL  vê-se  em  condições  de  formalizar  essas  atividades   oferecendo  cursos  de
especialização.

O IEP/HSL assim apresenta o seu objetivo: ...promover novos conhecimentos, formar
pessoal especializado de alto nível, para atuar com uma visão diferenciada de prestação de
serviços, de relacionamento com a comunidade de profissionais de saúde de interação com
pacientes  e de compromisso com a sociedade e tornar-se um mecanismo reconhecido de
convergência de práticas de excelência e tendências científicas, inserindo-se em uma ampla
rede de trocas de conhecimento.

A SESu comprovou a regularidade fiscal e parafiscal da Mantenedora e encaminhou o
processo de solicitação de credenciamento para ministrar cursos de especialização na área da
saúde para análise da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal de São
Carlos. As universidades nomearam comissões de avaliação. 

A  Comissão  nomeada  pela  Universidade  Federal  de  São  Paulo,  composta   pelos
professores  Isabel Cristina  K.  O.  Cunha,  Maria  Aparecida de  Oliveira  Freitas  e  Osvaldo
Shigueomi  Beppu,  visitou  a  instituição  e  avaliou  os  projetos  pedagógicos dos  cursos  de

Marília Ancona – 3842 e 8654/MZG



PROCESSOS Nos: 23000.003842/2004-51 e 23000.008654/2004-19

especialização em Efetividade e Eficiência em Saúde Baseada em Evidências, Enfermagem
em  Oncologia  e  Enfermagem  em  UTI,  mostrando-se  favorável  ao  credenciamento  da
Instituição e ao funcionamento dos cursos. 

A Comissão constituída pela Universidade Federal de São Carlos, constituída pelos
professores Audrey Borghi e Silva, Stela Márcia M. G. Rosa e Maurício Jamami  também
visitou  a  Instituição  e  examinou  o  projeto  do  curso  de  especialização  em  Fisioterapia
Hospitalar.  Inicialmente, solicitou  uma melhor caracterização das ementas  das  disciplinas,
carga  horária  e  duração  do  curso.  Atendida  a  diligência,  a  Comissão  manifestou-se
favoravelmente ao credenciamento da Instituição e ao funcionamento do curso.

A carga horária dos cursos de especialização pretendidos e a composição do corpo
docente estão apresentadas abaixo:

1. Curso  de  Especialização  em  Efetividade  e  Eficiência  em  Saúde  Baseada  em
Evidências (492 horas)

Professores Doutores Mestres Especialistas
7 4 3 -

2. Curso de Especialização em Enfermagem em Oncologia (640 horas)

Professores Doutores Mestres Especialistas
6 2 2 2

3. Curso de Especialização em Enfermagem em UTI (640 horas)

Professores Doutores Mestres Especialistas
11 1 5 5

4. Curso de Especialização em Fisioterapia Hospitalar (360 horas)

Professores Doutores Mestres Especialistas
10 5 3 2

Em  27  de  setembro  de  2005,  visitei  a  Instituição  acompanhada  pelo  Diretor  do
IEP/HSL e pelas coordenadoras dos cursos solicitados.  O Instituto de Ensino e Pesquisa do
Hospital  Sírio  Libanês  ocupa  uma  área  à  parte  do  Hospital,  com  entrada  e  instalações
independentes e de alta qualidade, totalmente voltadas para atividades de pesquisa, ensino e
extensão. Existe uma estrutura acadêmico-administrativa de apoio, informatizada.

O espaço do IEP possui salas de aula, salas de reunião, auditórios e anfiteatro para 440
pessoas, com recursos de multimídia. Além de laboratórios equipados com instrumentos de
qualidade,  há dois  centros cirúrgicos  montados de forma a permitir  observação real ou a
distancia, através de recursos de alta complexidade. Existe um espaço voltado para atividades
de Telemedicina, que possibilita a realização de teleconferências e discussões entre equipes e
profissionais do País e do exterior. 

Há uma Biblioteca que conta com um acervo de 446 livros e 60 periódicos, além de
fitas  de  vídeo  e  cd-rom.  Possui  dez  estações  de  trabalho,  equipadas  com  computadores
conectados à Internet. As bases de dados nacionais e internacionais permitem acesso  online
aos periódicos da área da saúde. Os alunos de todos os cursos, obrigatoriamente, passam por
uma atividade de  capacitação para uso dos recursos da Biblioteca que é desenvolvida pela
Bireme, no âmbito do IEP.
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 A maior parte dos professores e pesquisadores envolvidos com o IEP já atuam no
HSL. 

A visita ao IEP/HSL não deixa dúvidas quanto à capacitação do pessoal envolvido no
IEP  e  quanto  ao  preenchimento  de  todas  as  condições   para  a  oferta  de  cursos  de
especialização.

II – VOTO DA RELATORA

Favorável ao credenciamento do Instituto de Ensino  e Pesquisa  do Hospital  Sírio-
Libanês  –  IEP/HSL,  mantido  pela  Sociedade  Beneficente  de  Senhoras  –  Hospital  Sírio-
Libanês, ambos com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, para ministrar
cursos de especialização, em regime presencial, na área de saúde, com autorização inicial para
a oferta  dos cursos  de especialização em Efetividade e Eficiência em Saúde Baseada em
Evidências, Enfermagem em Oncologia, Enfermagem em UTI e Fisioterapia Hospitalar.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2005.

Conselheira Marília Ancona-Lopez – Relatora

III – DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2005.

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes – Presidente

Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca – Vice-Presidente
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