
 

Definição 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é uma Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES) que contribui para a formação e aperfeiçoamento de 

recursos humanos em saúde com competência técnica, visão humanística e 

social, ética, espírito crítico, responsabilidade, capacidade de executar trabalho 

em equipe, senso de inovação e comprometimento com a qualificação 

permanente do sistema de saúde. 

A instituição apoia as atividades de ensino de cursos de graduação e pós-

graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

proporcionando a acadêmicos, pós-graduandos e estagiários o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades em contato direto com os 

pacientes e acompanhamento de equipes multiprofissionais. Oportunidade 

similar é oferecida a estagiários de outras instituições do Brasil e exterior, por 

meio de parcerias e intercâmbios estabelecidos, bem como a participantes de 

programas de residência, especialização, capacitação e aperfeiçoamento 

disponibilizados pela instituição. Para a especialização de médicos e outros 

profissionais, a instituição viabiliza o treinamento em serviço, com seus 

programas de residência médica e residência multiprofissional, e a preparação 

para atuação em atividades específicas, por meio de mestrados profissionais 

próprios. 

Todas as atividades de ensino ocorrem em um ambiente integrado com a 

assistência e a pesquisa, que possibilita a familiarização dos participantes com 

o cuidado centrado no paciente, o atendimento humanizado, as melhores 

práticas clínicas, a busca permanente de elevados padrões de qualidade e 

segurança, a gestão sustentável, o comprometimento com a qualificação do 

sistema de saúde e a produção e disseminação de conhecimentos inovadores 

e transformadores. 

Os participantes de quaisquer atividades de ensino são acolhidos como 
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integrantes da comunidade interna do hospital, recebendo todas as orientações 

necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, sendo informados sobre 

seus direitos e deveres e encontrando, em todos colaboradores, respeito e 

apoio. 
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