
 

 

O estado da arte! 

 

A Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, organizada pelo Grupo de 

Pesquisa e Pós-Graduação (GPPG), é um evento anual, de expressiva repercussão, com 

convidados nacionais e internacionais, e que tem por objetivo valorizar as atividades de 

ensino, pesquisa e inovação. 

Este evento é realizado de forma ininterrupta desde 1981, estando atualmente na sua 

34ª edição. Este ano, inscreveram-se 885 trabalhos, sendo aprovados 712 para pôster e 32 

para apresentação oral. 

Em 2014, a 34ª Semana Científica do HCPA tem como tema principal “O Estado da 

Arte”.  Dessa forma, a Semana Científica promove a discussão e o estímulo a novas 

tecnologias assistenciais e de ensino, buscando formar recursos humanos, estimular 

experiências inovadoras no ensino, gerar e disseminar conhecimentos, e estimular o 

desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde do país. 

É parte da responsabilidade institucional divulgar os resultados dos investimentos 

através da apresentação das pesquisas realizadas na instituição, principalmente. Desta forma, 

uma inovação voltada à popularização do conhecimento científico será a apresentação dos 

melhores trabalhos escolhidos em sessões prévias, em linguagem leiga, para uma banca de 

jornalistas. Com isso, pretende-se divulgar os trabalhos realizados no hospital também para a 

comunidade em geral. 

Outra novidade é o convite a escolas públicas nas quais foram desenvolvidos projetos 

de pesquisa em colaboração com o HCPA. Nesta atividade, os pesquisadores farão a 

apresentação dos resultados para os estudantes e professores que participaram da pesquisa. 

O programa científico do evento pretende apresentar um mapeamento do estágio  

atual   do  conhecimento   em  áreas   distintas, proporcionando  pontos  de discussão no 

meio científico. Sendo assim, a programação conta com conferências de temas atuais, tais 

como cirurgia robótica, genética do câncer, transplantes, além de mesas-redondas, cursos e 

apresentação de temas livres e pôsteres.  



 

 

A coordenação da 34ª Semana Científica do HCPA agradece a dedicação da comissão 

organizadora, aos apoiadores do evento, a Coordenadoria de Comunicação do HCPA e a toda 

comunidade científica participante. 
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