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1. Justificativa  

 

A pós-graduação em Gestão em Saúde surgiu da necessidade de apresentar à 

sociedade local e regional, profissionais de saúde com a mesma excelência que a 

Instituição gerencia os seus processos de gestão na assistência à saúde. Neste contexto, 

o curso foi concebido com o propósito do profissional em saúde desenvolver 

competências essenciais ao desenvolvimento da prática em Gestão em Saúde.  

A abordagem do curso atende aos diferentes níveis de gestão, bem como, a atuação 

no sistema público e privado da saúde. Com isso, atendendo aos propósitos básicos do 

ensino e da educação no Brasil, é possível produzir conhecimentos, inovar e empreender, 

com competência e habilidade para agir de forma crítica e autônoma, valorizando o 

ambiente em que vive e buscando, sempre, a melhoria da qualidade de vida da 

população, em particular ao que se refere aos processos da gestão em saúde.  

O curso está estruturado de forma a aprimorar o conhecimento teórico e prático, e 

sua integração com as demais áreas envolvidas nos processos da gestão em saúde. Os 

conteúdos abordados baseiam-se, não somente nas legislações nacionais vigentes, mas 

com foco na busca de um profissional em saúde desenvolva competências para atuar com 

uma visão sistêmica, respaldada em conhecimento científico, direcionado para a atuação 

prática em Saúde, de acordo com os desafios profissionais e as demandas do mercado. 

 

2. Objetivos do Curso 

 

2.1. Objetivos Gerais 

Formar profissionais com competências, habilidades e atitudes focadas na 

qualidade da Gestão em Saúde, na constante busca da excelência operacional, agregando 

conhecimentos e garantindo um processo efetivo de gerenciamento, cultura e 

aperfeiçoamento de forma consciente em saúde. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

● Desenvolver uma visão gerencial na organização e funcionamento dos 

processos em saúde, priorizando o entendimento e otimização, gerenciamento 

e aplicação de ferramentas e monitoramento de indicadores; 

● Colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos, aplicado às equipes 

multiprofissionais e demais componentes envolvidos dentro do contexto 

hospitalar;    

● Entender o contexto na área da saúde e aplicar os conceitos de gestão em 

saúde, nos diversos processos do hospital, avaliando e aplicando de forma 

crítica dentro do contexto hospitalar; 
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● Atuar com uma visão sistêmica, respaldada em conhecimento científico, 

direcionado para a atuação prática da Gestão em Saúde. 

  

     

3. Perfil do Egresso  

O curso será oferecido para Profissionais que tenham concluído o curso de graduação, que 

busquem uma especialização voltada para melhoria dos processos em saúde com o aprendizado 

profundo que ela proporciona, contextualizada na interdisciplinaridade, atualizada na gestão. 

 

4. Matriz Curricular 

 

Disciplina CH Professor Titular Titulação 

COMPLIANCE, REGULAÇÃO E NEGOCIAÇÃO EM 
SAÚDE 

32 
DAVID PEREIRA GARCIA 

JUNIOR 
ESPECIALISTA 

PERFORMANCE ESTRATÉGICA E QUALIDADE 
EXPONENCIAL 

32 
MELINA MORAES 

SCHUCH 
ESPECIALISTA 

PLANEJAMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS E O 
MERCADO DE TRABALHO EM SAÚDE 

32 JUAREZ OLIVEIRA LEITES MESTRE 

INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTOS HOSPITALAR 
NO SÉCULO XXI 

32 
MARCELO ANTUNES 

MARCIANO 
MESTRE 

GESTÃO DE TIMES DE ALTA PERFORMANCE 32 KATIA MAGNI MESTRA 

GESTÃO DE MARCAS DE ALTO IMPACTO E 
EXPERIÊNCIA DO PACIENTE 4.0 

32 
MARIANA FREITAS DE 

MORAES 
ESPECIALISTA 

GESTÃO FINANCEIRA E DE OPERAÇÕES EM 
SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA 

32 
BIBIANA DUTRA 

ANTUNES DA CUNHA 
MESTRE 

CIÊNCIA E INOVAÇÃO 32 RENATA KOCHHANN DOUTOR 

GESTÃO DO PROCESSO SAÚDE E DOENÇA 32 
MÁRCIA OTERO 

SANCHES 
DOUTORA 

GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ASSISTENCIAIS E 
DE APOIO 

32 
RÚBIA NATASHA 

MAESTRI 
DOUTORA 

OBSERVERSHIP 40 
BIBIANA DUTRA 

ANTUNES DA CUNHA 
MESTRE 

CH Total 360   
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