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Responsabilidade Social e Tecnologia de ponta
são diferenciais da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein

A

Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita
Além das aulas práticas, os alunos fazem estágios extensivos
Albert Einstein (FEHIAE) tem como um de seus
no HIAE, com acompanhamento diário de professores que,
objetivos principais estimular o aprimoramento
ao final de cada dia, realizam uma avaliação crítica da
tecnológico sem, contudo, deixar de oferecer
atuação do aluno. De acordo com a coordenadora do curso
um foco humanístico ao aprendizado. Conscientizar o
de enfermagem, Andréa Mohallem, a avaliação sistemática
profissional de enfermagem sobre seu papel na sociedade
do aluno em estágio permite delinear seu desempenho e
e capacitá-lo tecnicamente por meio de avançados recursos
fornecer dados para o professor planejar atividades
tecnológicos são alguns dos
específicas com o objetivo de melhorar
diferenciais da FEHIAE, um dos
o desempenho individual de cada um.
braços do Centro de Educação
Outro grande diferencial da
A Faculdade dispõe ainda de uma
em Saúde Abram Szajman
ampla biblioteca, com obras
FEHIAE é a utilização do
(CESAS) - responsável por todas
atualizadas e completas que permitem
as ações educacionais da
Lyceum, para o
o aperfeiçoamento educacional do
Sociedade Beneficente Israelita
gerenciamento das diversas aluno por meio da literatura
Brasileira Albert Einstein (SBIBAE),
especializada sobre os mais recentes
incluindo os programas de Pósatividades acadêmicas e
avanços na área da saúde. Os
Graduação e os cursos técnicos
trabalhos realizados pelos alunos, no
financeiras do CESAS.
nas áreas de Enfermagem,
decorrer do curso, exigem consultas
Farmácia, Hotelaria Hospitalar e
às bases de informações internacionais
Laboratório Clínico.
que podem ser acessadas por meio
Pautando-se pelo padrão de excelência que caracteriza o
da biblioteca. Ao final do curso de graduação, cada aluno
Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), a Faculdade também
deve preparar um trabalho nos moldes de uma publicação
utiliza tecnologia de ponta no ensino. Todas as salas de
científica.
aula estão equipadas com projetor multimídia, conexão com
A formação dos alunos da FEHIAE é acompanhada
a Internet e videoconferência. Os laboratórios contam com
individualmente e o nível de exigência quanto ao
réplicas dos avançados recursos existentes no Hospital,
desempenho é elevado, já que a meta da Instituição é
incluindo um centro cirúrgico (com todos os seus
contratar os estudantes de maior destaque para atuarem no
instrumentais) e a reprodução de um espaço igual ao ProntoHIAE.
Atendimento do HIAE.

Na Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert
Como em todas as atividades de ensino e pesquisa, a área
Einstein, o processo de avaliação possui alta credibilidade
de pós-graduação está fortemente vinculada às áreas de
junto aos alunos e também à comunidade acadêmica, que
atuação do Hospital, sendo, atualmente, oferecidos cursos
reconhece que os resultados avaliados são utilizados para
em vinte áreas. As atividades educacionais contribuem para
introduzir mudanças, quando necessárias, visando ao
que o HIAE pratique sua missão de “oferecer a mais
contínuo aprimoramento do processo
avançada e inovadora atenção à
de ensino e aprendizagem. “Ao utilizar
saúde, com crescente humanização
os recursos oferecidos pelo Lyceum
dos serviços e dentro dos mais altos
“O módulo financeiro é
para a avaliação institucional,
padrões científicos e tecnológicos,
impecável e sua integração
conseguimos obter rapidamente
visando à contínua melhoria da
informações estratégicas que permitem
qualidade de vida”.
com o ERP, utilizado pelo
o aprimoramento da formação de
hospital, foi efetuada sem
Outro grande diferencial da FEHIAE
nossos alunos”, afirma dra. Olga
é a utilização do Sistema de Gestão
Guilhermina Dias Farah, diretora da
dificuldades”
Acadêmica Lyceum, um software
FEHIAE.
específico para o gerenciamento das
diversas atividades acadêmicas e
financeiras do CESAS.
Este software permite ao aluno o acompanhamento da sua
vida acadêmica via Internet, além de facilitar a avaliação
do desempenho dos professores e também dos alunos por
meio de dados estatísticos, o que possibilita à Faculdade
conduzir de maneira mais personalizada os processos
acadêmicos. “Estamos especialmente satisfeitos com a
evolução do produto e com as novas funcionalidades da
versão 3.0 do Lyceum da Techne. O módulo financeiro é
impecável e sua integração com o ERP, utilizado pelo
hospital, foi efetuada sem dificuldades” comenta Douglas
Santos, responsável pela área de informática da faculdade.

“Ao utilizar os
recursos
oferecidos pelo
Lyceum para a
avaliação
institucional,
conseguimos obter rapidamente
informações estratégicas”

