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"Nós queremos formar não apenas bons 
médicos que conheçam o mecanismo da doença, 
sua prevenção e seu tratamento, mas também 
adquiram noções de gestão e tenham um trei-
namento de liderança em sua área de atuação, 
podendo influir nos mecanismos que regem o 
exercício da profissão. Esse é um diferencial. 

Outro ponto cardeal de nossa faculdade 
é que queremos preparar o profissional para 
que esteja muito bem habilitado a trabalhar em 
equipe. A Medicina é uma profissão solitária, 
de certa maneira, e isso acaba provocando que 
o médico seja treinado em ambiente de indivi-
dualismo desde o começo na faculdade. Mas a 
Medicina moderna exige uma abordagem em 
equipe, multiprofissional e interdisciplinar. Essa 
necessidade motivou em parte a escolha da me-
todologia pedagógica da faculdade. Nós vamos 
usar o TBL (Team Based Learning), um método 
dinâmico de ensino. Basicamente, os alunos são 
divididos em equipes, recebem o conteúdo que 
têm que desenvolver, desenvolvem esse conteúdo 
em equipe e apresentam os resultados.  O pro-
fessor funciona como moderador. Esse método 
pedagógico induz e obriga o aluno a aprender a 
trabalhar em equipe. 

Não queremos fazer apenas mais um projeto 
de faculdade de Medicina. Nós queremos inovar, 
criar. Se você quer adotar o sistema TBL, a sala de 

aula tem que ter uma característica diferenciada. 
As nossas salas de aula são saguões com várias 
mesas redondas que permitem que os alunos de-
senvolvam o conteúdo em equipes. As paredes da 
sala têm quadros para comunicação audiovisual 
de uma maneira dinâmica, integrando todos. 
Todos têm que trabalhar de acordo com o mesmo 
norte, mesmo conceito. É o conceito do trabalho 
em equipe. 

Outro ponto cardeal é a necessidade de for-
mação cada vez mais humanística do médico. 
Nós temos uma vertente de ética e humanismo 
que, como a vertente de gestão e liderança, vai 
percorrer os seis anos da faculdade. Queremos 
enfatizar o treinamento desse profissional nesse 
sentido. 

Outra questão é que, talvez aí sim diferente 
do ensino tradicional, em que o médico se for-
ma numa faculdade e vai se apurar no hospital, 
nós somos um hospital que está formando uma 
faculdade de Medicina. Chegamos à conclusão 
de que estamos com maturidade suficiente para 
colaborar também na formação do profissional. 
Até por sermos uma entidade com 60 anos de 
idade, é claro que começamos a sonhar como se-
riam os médicos formados de uma maneira que 
consideramos ideal. Isso desembocou no projeto 
da faculdade. Nós tentamos aplicar dentro de 
uma realidade aquilo que sempre sonhamos que 
os médicos tivessem como formação.

Os jovens de hoje talvez sejam a geração mais 
sofisticada, antenada e com capacidade que já 
existiu. De alguma maneira temos de conseguir 
canalizar a energia que esses jovens têm para re-
tenção do conhecimento. Medicina exige muito 
estudo, muito conhecimento. Como canalizar a 
energia desses jovens para uma área onde é ne-
cessária leitura muito ampla? Nós temos que nos 

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Eins-
tein iniciará em 2016 o seu curso de Medicina, com 50 vagas 
que serão disputadas em vestibular com duas fases. A 1ª 
fase será no próximo dia 1º de novembro, com 50 questões 
teste, 6 questões dissertativas e Redação; a 2ª fase será em 
24 de janeiro, quando os convocados participarão de um 
processo denominado Multiplas Míni Entrevistas (MME), 
para avaliação de competências (comunicação efetiva, em-
patia, pensamento crítico, trabalho em equipe, liderança, 
ética, compaixão, motivação).

Que alunos a faculdade de Medicina do Einstein pre-
tende ter e que médicos pretende formar? As respostas são 
dadas pelo Dr. Cláudio Schvartsman, Vice-Presidente de 
Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein.  
Ele enfatiza: 

"Diferente do ensino tradicional, em que o médico se 
forma numa faculdade e vai se apurar no hospital, nós 
somos um hospital que está formando uma faculdade de 
Medicina". 

A seguir, seu depoimento.

“Nós somos um hospital que está  
formando uma faculdade de Medicina”

Dr. Cláudio Schvartsman
Vice-Presidente de Ensino e Pesquisa  
do Hospital Israelita Albert Einstein.
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adaptar à maneira desses jovens se comportar. 
Nós investimos muito na questão de digitali-
zação, tanto que não teremos uma biblioteca e 
sim um Centro de Conhecimento. Nós vamos 
oferecer uma gama gigantesca de plataformas 
digitais. 

O Einstein é uma entidade sem fins lucrati-
vos. Uma entidade sem fins lucrativos não quer 
dizer que não é para ter lucro. Se você quer uma 
sobrevivência a longo prazo, é óbvio que a ativi-
dade tem que se sustentar. A diferença é que o 
lucro de nossa entidade é totalmente revertido. 
E a diretoria não é remunerada. A faculdade não 
pretende dar lucro nenhum. Porém, não pode ser 
um esforço que signifique perder dinheiro. Uma 
vez definido isso, o valor escolhido da mensa-
lidade resulta de um esforço orçamentário que 
inclui 20% de bolsas integrais. O aluno que for 
aprovado em nosso processo seletivo e não puder 
pagar a faculdade não terá essa impossibilidade 
como obstáculo. A idéia hoje é que até 20% dos 
alunos recebam bolsa integral, distribuídas por 
critério social e sem  necessidade de devolução 
(20% da receita do curso de Medicina serão des-
tinados às bolsas de estudo). A manutenção da 
bolsa estará atrelada a critérios de desempenho. 
O aluno contemplado com a bolsa terá que ter 

um desempenho acima da média. 
A 1ª fase do vestibular é tranquila na forma, 

com 50 questões de múltipla escolha (quatro 
alternativas, em cada questão, uma certa), seis 
questões dissertativas e uma redação, valendo 
respectivamente 50, 30 e 20 pontos. A 2ª fase, 
com Múltiplas Míni Entrevistas, consideramos 
inovadora em nível nacional (o sistema é utilizado 
em muitas faculdades de medicina no Canadá, 
Reino Unido e Estados Unidos). O que vamos fa-
zer? Vamos criar oito situações comportamentais 
que serão apresentadas aos candidatos. Situações 
comportamentais que ilustrem ética, capacidade 
de trabalho em equipe, respeito. Haverá dois ava-
liadores por situação e uma maneira de avaliar 
absolutamente padronizada. Esperamos com isso 
enriquecer um pouco mais a capacidade de dife-
renciação dos alunos, não apenas na dimensão 
do conhecimento, que é muito importante, mas 
também na dimensão humana, levando em con-
sideração que a formação de um médico envolve 
muito o contato humano. 

Os selecionados para a 2ª fase passarão por 
essas oito situações. É um esforço monumental, 

mas nós achamos que temos de tentar avaliar outras 
dimensões desse potencial futuro médico. Nosso 
interesse é escolher o melhor candidato e formar o 
melhor médico dentro dos nossos conceitos. 

O corpo docente do 1º ano já está completo. 
O núcleo principal de professores é de médicos do 
nosso próprio corpo clínico, com algumas adições. 
Houve necessidade de contratar cinco profissionais 
externos. Todos têm doutorado ou cursam dou-
torado, com prazo para defendê-lo. Pretendemos 
ser uma faculdade com 100% do corpo docente 
com doutoramento. Queremos pessoas capazes de 
fomentar, estimular e coordenar um trabalho em 
equipe. Nosso corpo docente está à altura. 

Outra inovação importante é que nosso aluno 
começará o internato na metade do 4º ano, quando 
em média, nas boas faculdades, começa no 5º ano. 
E depois tem a residência médica, que começou 
há mais ou menos 10 anos no Einstein. Hoje nós 
temos 22 programas de residência médica e quatro 
programas de residência multiprofissional."

Acima, maquete digital do prédio onde  
a partir de 2017 deverá se instalar  
a faculdade de Medicina do Einstein. 
Na foto menor, o prédio atual da Faculdade  
Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, na 
 Av. Prof. Francisco Morato, 4293, Butantã.

v e S t I b u l A r e S
M e d I c I N A  e I N S t e I N
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1ª fase: testes, escritas e Redação

A 2ª fase do vestibular do curso de Medicina do Einstein não terá provas 
com questões de múltipla escolha ou dissertativas, mas entrevistas que, nas 
explicações dos responsáveis pelo processo de seleção, consistem em uma série 
de oito "estações de avaliação estruturadas e com tempo controlado". A deno-
minação é Múltiplas Míni Entrevistas (MME), que serão realizadas "a partir de 
cenários para avaliar competências pessoais consideradas fundamentais para 
o exercício da Medicina, como "ética, comunicação efetiva, tomada de decisão, 
pensamento crítico, liderança, maturidade emocional, resposta adequada às 
situações de estresse etc.".

 "Esse método de avaliação dará aos candidatos diferentes oportunidades de 
expor suas impressões e habilidades e foi escolhido devido às características do 
curso, que conta com metodologia baseada em formatos de educação ativa, em 
que o aluno é o centro do processo e assume responsabilidades no seu aprendi-
zado. Não basta apenas conhecimento técnico para formar um bom médico – as 
características pessoais são fundamentais nessa carreira."

1. Eixo Ético-Humanístico – Possibilita ao aluno uma reflexão sobre o papel do 
médico como ser humano, em relação aos seus semelhantes e ao ambiente em que 
vive. É composto por disciplinas de Humanidades, que tratam de filosofia, cidadania, 
bioética, ética médica e legislação.
2. Eixo Técnico-Científico – Apresenta fundamentos essenciais à formação de um 
médico generalista, capaz de lidar com as condições de saúde mais prevalentes em 
nosso meio.
3. Eixo Saúde Pública – As disciplinas que compõem este eixo, juntamente com as 
do eixo técnico-científico, apresentam uma abordagem integrada, demonstrando que 

os processos que envolvem a manutenção da saúde e o adoecimento são indissociáveis. 
Ambos os eixos possibilitam, desde o primeiro dia do curso, a interação dos alunos 
com pacientes, suas famílias e a comunidade.
4. Eixo Gestão e Liderança – Traz conteúdo e motivação para a troca de experiências em 
áreas como gestão de pessoas, recursos e processos, negociação, planejamento e controle.
5. Eixo Conhecimento Médico – Explora método científico, estatística, epidemiolo-
gia, evidência médica e interpretação de informação médica para oferecer ao aluno 
ferramentas que o conduzam à independência intelectual, liberdade de escolha e 
isenção na condução de sua carreira profissional.

c i n c o  E i x o s  t E m át i c o s

CALENDÁRIO
Até 13 de outubro Inscrições 

1º de novembro Prova da 1ª fase 

1º de dezembro Lista da classificação geral dos candidatos na 1ª fase 

8 de janeiro de 2016
Lista da classificação geral dos candidatos na 1ª fase  
de prova com a incorporação da nota do ENEM 

20 de janeiro de 2016
Lista dos candidatos convocados para participar das 
Múltiplas Míni Entrevistas 

24 de janeiro de 2016 Realização das Múltiplas Míni Entrevistas - MME

2 a 4 de fevereiro de 2016 Lista dos candidatos convocados em 1ª chamada

a s  p r o va s
O vestibular para o curso de Medicina Einstein será aplicado pela PUC 

de São Paulo (inscrições pela Internet, em www.vestibular.pucsp.br). 
Na 1ª fase, metade da prova (valendo 50 pontos) será composta de 50 

questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, uma delas 
certa. Biologia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 
Literatura e Química entrarão com cinco questões cada. Matemática terá 10 
questões. 

A segunda metade da prova terá seis questões dissertativas de caráter 
interdisciplinar, cada uma com até dois subitens. As questões serão de Biologia-
Química (2), Física-Matemática (2), Geografia-História (1), Língua Inglesa, 
escrita em língua portuguesa (1) . As seis questões valerão 30 pontos.

A prova será completada com Redação, valendo 20 pontos.
As notas obtidas no ENEM serão incorporadas na classificação da 1ª fase 

se o candidato der essa autorização ao fazer a inscrição e desde que o MEC 
permita o acesso aos resultados até 28 de dezembro.

Conteúdos Integrados

O currículo do curso de Medicina Einstein integra conteúdos, combinan-
do disciplinas que tradicionalmente são dadas separadamente (a Faculdade 
de Medicina da USP, em Pinheiros, em sua mais recente reforma curricular 
tambem integrou conteúdos).

Segundo os responsáveis pela formulação da grade curricular do Einstein, 
"essa combinação não altera as características clássicas da disciplina, mas 
possibilita que professores diferentes ministrem uma mesma disciplina, de-
monstrando a relação e a concretude dos conceitos trabalhados, promovendo 
um entendimento mais amplo e uma formação mais genérica do aluno".

No 1º ano do curso (primeiro e segundo semestres) o conteúdo a ser estu-
dado pelos alunos incluirá: Atenção Primaria à Saude, Conhecimento Médico, 
Humanismo, Células e Genes, Morfologia, Prática em Saúde, Promoção da 
Saúde e Saúde Mental.

Internato

O internato dos alunos da Medicina Einstein ocupará os cinco semestres finais 
do curso, iniciando-se no segundo semestre do 4º ano (normalmente o internado 
é nos quatro últimos semestres do curso). Os alunos passarão por um rodízio de 
cinco estágios de quatro semanas a cada semestre. Cada estágio corresponderá 
a uma das cinco áreas básicas: Pediatria, Saúde da Mulher, Medicina Interna, 
Medicina da Família e Clínica Cirúrgica. No internato, os alunos contarão com 
a estrutura do Hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital Municipal da Vila 
Santa Catarina e do Hospital Municipal M´boi Mirim – Dr. Moysés Deutsch.

Na 2ª fase, uma bateria de entrevistas

O  curso de Medicina do Einstein será desenvolvido com base em cinco eixos temáticos,  
"para garantir as características que a faculdade definiu como ideais: uma formação profissional 

interdisciplinar, generalista e crítica, com capacidade de trabalhar em equipe".


