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I - RELATÓRIO

O Presidente da Diretoria Administrativa da Real e Benemérita Sociedade 
Portuguesa de Beneficência, com sede em São Paulo/SP, submete à apreciação 
deste Conselho a presente proposta, com vistas ao credenciamento do Hospital São 
Joaquim, para oferta do Programa de Pós-Graduação  Lato Sensu,  nas áreas de 
Gastrocirurgia,  Gastroclínica,  Neurocirurgia,  Cardiologia  Clínica  e  Cirurgia 
Cardiovascular.

O programa, projetado para ser oferecido nas dependências do Hospital 
São Joaquim, destina-se a portadores de curso de graduação em Medicina e tem 
como objetivo primordial a disseminação da cultura de excelência da Beneficência 
Portuguesa para a formação de profissionais de alto nível.

No projeto que instrui o processo, a Instituição apresenta um breve relato 
sobre sua origem e atuação, que vale aqui transcrever:

"A  história  da  Beneficência  Portuguesa  começa  em  São  Paulo,  
exatamente  em  02  de  outubro  de  1859,  quando  118  modestos  
portugueses, na maioria caixeiros de lojas, se reuniram para fundar uma 
sociedade de apoio mútuo.

Aos poucos esta sociedade transformou-se, após 139 anos de existência,  
num dos maiores e mais abrangentes centros médicos, ocupando posição 
de destaque no cenário da saúde nacional.

Com 1700 leitos,  dos quais 185 de Terapia Intensiva, anualmente são  
efetuadas 54000 cirurgias,  tendo sido realizados 1382 transplantes de 
alta complexidade, tais como rins, fígado coração e pulmão.



PROCESSO N.º: 23001.000350/98-21

Sofisticados equipamentos de última geração, extremamente valiosos ao 
diagnóstico  e  tratamento  de  doenças,  garantem  atendimento  de 
qualidade aos pacientes.

O corpo clínico é formado por 1000 médicos que detém elevado nível de  
capacitação  técnica,  onde  mais  de  50  possuem  título  universitário,  
incluindo professores titulares, livre docentes, doutores e mestres.

Desde 20.01.59 mantém a escola de Auxiliares de Enfermagem que foi  
autorizada  a  funcionar  pela  Portaria  nº  332  do  então  Ministério  da  
Educação  e  Cultura.  O  corpo  docente  é  composto  por  enfermeiras  
pedagogas com formação universitária. Forma, anualmente, cerca de 200 
profissionais da área.

Mantemos  uma  biblioteca  com  livros  e  periódicos  nacionais  e  
internacionais regulares e atualizados, com serviço computadorizado de 
pesquisa bibliográfica, supervisionados por bibliotecária especializada.

Tradicionalmente a filantropia continua sendo exercida como diretriz da 
instituição,  onde  60%  dos  pacientes  atendidos  na  Beneficência  
Portuguesa são conveniados do SUS.

Baseados nos padrões de idoneidade, responsabilidade, ética e solidez 
que caracterizam a ação desta instituição, é com orgulho e entusiasmo 
que ensaiamos mais um passo em busca do novo desafio: a criação do  
Programa de Pós Graduação Lato Sensu".

Acredita a Instituição que, ao compartilhar de sua experiência secular com 
os futuros médicos, estará estabelecendo as bases para impulsionar a evolução da 
medicina em benefício de toda a sociedade brasileira.

A justificativa e os objetivos específicos correspondentes a cada uma das 
áreas estão descritas nos autos.

Os cursos serão desenvolvidos conforme segue:

ÁREAS
DURAÇÃO DO CURSO (EM HORAS)
TEÓRICAS PRÁTICAS TOTAL

Nº DE 
VAGAS

PREVISÃO 
INÍCIO

PREVISÃO 
TÉRMINO

Gastrocirurgia 360 5.300 5.690 11 MAR/1999 FEV/2001
Gastroclínica 420 4.304 4.724 05 MAR/1999 FEV/2001
Neurocirurgia 528 3.952 4.480 02 JAN/1999 DEZ/2000
Cardiologia Clínica 2.036 1.896 3.932 10 FEV/1998 JAN/2002
Cirurgia 
Caridiovascular

280 2.592 3.872 08 JAN/1999 DEZ/2001

O  processo  seletivo  para  ingresso  nos  cursos  inclui  prova  teórica, 
entrevista e análise do curriculum vitae dos candidatos.
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Os  critérios  para  avaliação  do  rendimento  escolar  estão  definidos  no 
projeto. A freqüência mínima exigida é de 85%.

Cada  curso  terá  um  Coordenador  e  um  Assistente  de  Coordenação, 
portadores do título de doutor ou livre docente, que serão eleitos por maioria de 
votos dos membros dos respectivos departamentos, para um mandato de dois anos. 
Não haverá recondução,  exceto se  os demais membros não desejarem assumir 
mandatos.

Integra o projeto, a estrutura curricular prevista para cada uma das áreas, 
onde  estão  especificadas:  denominação  da  disciplina,  carga  horária,  ementas, 
professor responsável e respectiva titulação.

O corpo docente que atuará no programa é composto por 39 professores 
com  a  seguinte  titulação:  16  doutores;  15  livres-docentes;  5  mestres;  e  3 
especialistas.

II - VOTO DO RELATOR

A proposta apresentada encontra abrigo na excepcionalidade prevista no 
Parecer CES 757/97 (homologado em 14/01/98), que dispõe:

"Assim sendo,  as  Associações e  Sociedades profissionais  da  área de 
saúde poderão promover  a  formação especializada,  prioritariamente,  mediante a  
celebração de convênio com instituição de ensino superior,  que tenham tradição 
reconhecida  na  especialidade.  Excepcionalmente,  hospitais  credenciados  por 
este Conselho (g.n) ou pelos Conselhos Estaduais que possuam delegação e que 
sejam  reconhecidos  como  centros  de  atendimento  e  formação  especializadas,  
também podem ser objeto de convênio com Associações, Sociedades de área de  
saúde para aquele fim".

Assim,  diante  de  todo  o  exposto,  este  Relator  manifesta-se 
favoravelmente ao credenciamento do Hospital São Joaquim, mantido pela Real e 
Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, com sede em São Paulo/SP, 
para  oferecer  o  Programa  de  Pós-Graduação  de  Lato  Sensu nas  áreas  de 
Gastrocirurgia,  Gastroclínica,  Neurocirurgia,  Cardiologia  Clínica  e  Cirurgia 
Cardiovascular.

Brasília - DF, 02 de dezembro  de 1998.

Conselheiros Relatores:

Roberto Cláudio Frota Bezerra

Éfrem de Aguiar Maranhão
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III – DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o voto do relator.

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1998.

Conselheiros: Hésio de Albuquerque Cordeiro – Presidente

Roberto Cláudio Frota Bezerra – Vice-Presidente
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