
HOSPITAIS
Mais admirados 

do Brasil

EPIDEMIAS
Saiba proteger 

a sua saúde

CORPO 
E MENTE

Como manter o 
equilíbrio e promover 

a qualidade de vida



De hospital
a faculdade
Complexo Pequeno Príncipe, em Curitiba, transformou 
a necessidade de aprimorar a formação dos 
profissionais de Saúde em cursos de graduação 
e pós que estão entre os melhores do Paraná

T
udo começou em 1935, 
quando as escolas de 
Medicina de Curitiba 
fizeram uma parceria 

com o então Hospital de 
Crianças (embrião do que 
hoje é o Complexo Pequeno 
Príncipe) com o objetivo de 

aprimorar a formação dos 
estudantes e profissionais 
da área de Saúde para o 
atendimento pediátrico e 
de adolescentes. Foi preciso 
mais de meio século e 
muitas outras parcerias para 
transformar aquela ideia 
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O MESTRADO EM 
ENSINO NAS  

ciências da saúde é 
o primeiro programa 
acadêmico desse tipo 
criado no Brasil

O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe é parceiro na pós-graduação 

no Centro de Educação 
Profissional, criado em 1996 
com objetivo de formar 
técnicos em Enfermagem. 
O passo seguinte, já em 2001, 
foi solicitar ao Ministério da 
Educação o credenciamento 
como instituição de ensino 
superior na área médica. 
Nascia assim o Instituto de 
Ensino Superior Pequeno 
Príncipe (Iespp), com 
sua primeira turma de 
graduação iniciada em 2004. 
Depois vieram os cursos 
de Biomedicina, Farmácia, 
Psicologia e Medicina.

Hoje, com o nome 
Faculdades Pequeno Príncipe, 
a instituição é reconhecida 
como uma das mais 
importantes do País no ensino 
da Saúde, com cursos de pós-
graduação lato sensu em áreas 
como Psicologia Hospitalar 
e da Saúde; Auditoria 
para Hospitais, Serviços, 
Sistemas e Planos de Saúde; 
Enfermagem com Ênfase em 
Pediatria; e MBA em Gestão 
da Saúde. A grade comporta 
o que há de mais atual em 
termos de especialização, 
com opções de pós-graduação 
stricto sensu, mestrado e 
doutorado em Biotecnologia 
Aplicada à Saúde da 
Criança e do Adolescente. 
Oferecido em parceria com 
o Instituto de Pesquisa 
Pelé Pequeno Príncipe, 
o curso foi credenciado 
pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes, 
órgão do Ministério da 
Educação) com a nota 5. 
No Paraná, apenas duas 

instituições alcançaram esta 
pontuação. Outra opção é 
o mestrado em Ensino nas 
Ciências da Saúde, primeiro 
programa acadêmico do 
tipo no Brasil e também 
credenciado pela Capes.  

Um diferencial que 
permeia todas as atividades 
das Faculdades Pequeno 
Príncipe é a metodologia 
de ensino, conhecida como 

Apoiada no trinômio 
assistência, ensino e 

pesquisa, a instituição 
integra profissionais 

e estudantes 

Ensino
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Aprendizagem Baseada em 
Problemas (Problem Based 
Learning - PBL), que usa a 
simulação realística como 
estratégia de aprendizagem. 
Voltada para a autonomia, 
o desenvolvimento do 
pensamento crítico e a 
tomada de decisões em 
benefício do paciente 
simulado (ou da intervenção 
simulada), permite a 
readequação de conduta 
quando ocorrem falhas, 
melhorando a performance 
dos estudantes. 

Enquanto o Brasil autoriza 
o funcionamento de cursos 
de Medicina em escolas que 
não possuem hospitais, o 
estudante das Faculdades 
Pequeno Príncipe tem 
diversas oportunidades 

de interagir com outros 
acadêmicos e profissionais da 
área de Saúde, não apenas 
por estar imerso em um 
complexo hospitalar, mas 
também por poder participar 
de congressos, projetos 
de iniciação científica e 
monitoria, por exemplo. 

“Atuar no ensino superior na 
área de Saúde valida, dia a dia, 
o compromisso expresso do 
Complexo Pequeno Príncipe de 
compartilhar conhecimentos 
gerados a partir da 
assistência, ensino e pesquisa, 
resultando na formação de 
profissionais competentes”, 
afirma a professora 
doutora Ivete Palmira 
Sanson Zagonel, diretora 
acadêmica das Faculdades 
Pequeno Príncipe. 

A “simulação realística” é parte da metodologia defendida pela diretora acadêmica  Ivete Sanson Zagonel (na foto abaixo)

AAPRENDIZAGEM 
BASEADA EM  

problemas  permite 
readequar a conduta 
quando há falhas, 
melhorando a 
performance dos 
estudantes
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