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Carga Horária / 

N° Créditos 

255 horas – 3 (três) créditos  

Ementa 
Gestão dos sistemas público e privado de saúde, compreendendo a gestão do 

SUS e dos modelos de gestão para organizações de saúde no Brasil. O foco 

teórico é constituído pelas ciências sociais aplicadas: administração, 

comunicação, economia etc. 

- Desenho organizacional: Estratégia, Estrutura, Processos, Pessoas e 

Recompensas (Galbraith) 

- SUS; evolução, desafios e tendências do ponto de vista da gestão; 

- Análise comparada dos sistemas de saúde nos EUA, Europa, Austrália e 

Japão. 

- Gestão de indicadores no setor saúde: possibilidades e limites das 

ferramentas quantitativas. 

- Regulação do setor saúde no Brasil. 

- Pessoas, aprendizagem e conhecimento nas organizações de saúde. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 APLICAR conceitos de Gestão de Projetos; 

 CRIAR uma proposta de melhoria de processos em organizações de 

saúde; 

 ENTENDER conceitos de finanças, custos, orçamento e demonstrações 

financeiras de organizações de saúde; 

 ENTENDER conceitos de administração pública e contratos de gestão; 

 APLICAR os conceitos de gestão estratégica em saúde; 

 ENTENDER conceitos de gestão de pessoas, aprendizagem, 

conhecimento / competências, negociação e gestão de mudanças; 

 CRIAR um modelo de negócios e um Plano financeiro de um 

empreendimento em saúde. 

Estratégias de 

Ensino 

Metodologias ativas de ensino aprendizagem (Aprendizagem Baseada em 

Projetos, problematização) e ensino a distância. 



Conteúdo  Gestão de Projetos (PMI – Project Management Institute) aplicado ao 

pitch “Mestre em Educação nas Profissões da saúde” e em outros 

projetos da área da saúde, utilizando Project Management Canvas; 

 Melhoria de processos em organizações de saúde, por meio do uso de 

ferramentas de modelagem de processos (Diagramas de processos, 

BPMN), definição de indicadores (Critérios, BSC- Balanced 

ScoreCard) e de Acreditação em saúde; 

 Conceitos de finanças, custos, orçamento e demonstrações financeiras 

de organizações de saúde, com exercícios de análise de balanço; 

 Conceitos de administração pública e contratos de gestão; 

 Gestão estratégica em saúde, por meio da Análise SWOT, em uma 

situação prática profissional 

 Conceitos de gestão de pessoas, aprendizagem, conhecimento / 

competências, negociação e gestão de mudanças. 

 Modelo de negócios com Business Model Canvas e Plano financeiro de 

um empreendimento em saúde. 
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