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Em recente artigo publicado na Folha de São Paulo,  Carlos H. B. Cruz,
presidente da FAPESP e diretor do Instituto de Física da UNICAMP, assinalou
que no Brasil há 2,3 milhões de estudantes matriculados em cursos superiores.
Esta cifra corresponde a 12% da população de 18 a 24 anos, sendo que 2/3
destas matrículas se concentram em universidades privadas. A expansão,
cada vez maior, do ensino superior do Brasil em escolas com fins lucrativos
poderá ter repercussões nos investimentos destinados a projetos de pesquisa
de ponta. E todos sabemos que para competir em um mundo globalizado
com crescente desenvolvimento tecnológico e científico precisamos identificar
pesquisas de ponta de boa qualidade.

Agora, em 2001, o Hospital de Clínicas, fiel a sua Missão Institucional de
possibilitar assistência qualificada e, ao mesmo tempo, gerar conhecimentos
e formar recursos humanos de excelência na área da saúde, abre o seu Centro
de Pesquisa. É mais uma clara manifestação de que as atividades de
pesquisa, nesta Instituição, são reconhecidas e valorizadas. Pode-se mesmo
dizer que a história do Centro de Pesquisa-HCPA é muito anterior à data da
sua inauguração. Desde 1974, o nosso Hospital conta com Comissão Científica
para análise dos aspectos metodológicos das pesquisas aqui desenvolvidas.
O crescimento da atividade foi tão significativo que, em 1989, foi criada a
estrutura do Grupo de Pesquisa e Pós-graduação (GPPG) com a finalidade
de proporcionar efetivo apoio aos pesquisadores. Cerca de 3 mil projetos já
foram apresentados para avaliação das nossas Comissões Científica e de
Ética em Pesquisa. No ano passado, foram 428 as propostas analisadas e
agora, meados de 2001, já temos mais de 200 novos projetos cadastrados no
GPPG.

Para o importante cargo de Chefe do Centro de Pesquisa-HCPA foi escolhido
o Prof. Luiz Lavinsky. As suas reconhecidas qualidades pessoais e científicas
assegurarão uma gestão inteligente e moderna do nosso Centro. De uma
maneira harmônica e integrada com os propósitos da Faculdade de Medicina/
UFRGS, compartilhando estratégias e ideais, haverá uma efetiva cooperação
entre as atividades de Graduação, de Pós-graduação e a Pesquisa clínico-
cirúrgica que se desenvolve no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tenho a
convição que o nosso Centro será um marco na história da Pesquisa em
Saúde no Estado do Rio Grande do Sul.

1 Discurso proferido no ato de inauguração do Centro de Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
2 Coordenadora, Grupo de Pesquisa de Pós-graduação, Hospital de Clínicas de Porto Alegre.


