QUEM SOMOS
O IEPSE – INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO é
uma entidade de natureza jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, destinada ao
estudo, à pesquisa e à inovação nas áreas das Neurociências, disponibilizando esse
conhecimento à sociedade através do ensino e aplicação nas áreas da Saúde e Educação,
tendo sede e foro nesta capital no SHIS QI 05 Chácara 85, Lago Sul, Brasília-DF, CEP:
71600-620, sob CNPJ: 08.574.216/0001-72.
O Instituto foi criado em 2006, por iniciativa e anseio da neuropsicóloga Francisca
Sampaio Leão, fundadora do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas (IMPI. Ao
longo

da

história,

a

inclusão

social,

o

trabalho

comunitário

e

o

desenvolvimento educacional da região sempre estiveram em destaque nos projetos
e ações do Instituto.
Nessa direção, o IEPSE criou o Programa de Pós-Graduação para profissionais nas
áreas de saúde e educação, reunindo uma equipe de especialistas, mestres e doutores
comprometidos com o programa, que sempre está em constante avaliação dos conteúdos
programáticos e atentos às tecnologias de ponta.
O Instituto concentra-se na produção de conhecimento, no ensino e na pesquisa
nas áreas de neurociências e no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Promove o
ensino aos profissionais da saúde e educação e a difusão desses conhecimentos à
sociedade através do atendimento na clínica social e na rede educacional de ensino.
O Objetivo do IEPSE é atuar, promovendo um ensino diferenciado e inovador,
mediado pela tecnologia, de forma integrada com a comunidade, pautando-se nas
necessidades do acadêmico e em sintonia com exigências mercadológicas e as
necessidades da sociedade como um todo.
A Missão é promover o estudo, a formação científica, inovação e a capacitação
profissional, nas áreas da Educação e Saúde, disponibilizando conhecimento à sociedade
através do ensino de qualidade, para o pleno desenvolvimento pessoal, exercício da
cidadania e formação para o trabalho.
A Visão baseia-se em ser excelência na formação de profissionais de nível
superior, por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, sempre com uma
perspectiva biopsicossocial do ser humano.
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