
 

 

MBA em Gestão de Serviços de Saúde 

Objetivo:  

 Capacitar profissionais, em nível de pós-graduação, para a execução de 

atividades de alto nível em administração de negócios na área da saúde. 

 Oferecer uma formação no modelo de desenvolvimento de competências, 

proporcionando subsídios para o alcance de resultados estratégicos em 

serviços de saúde;  

 Capacitar e desenvolver uma visão integrada das atividades hospitalares 

relacionadas ao compromisso social e à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. 

 Oferecer uma visão holística de gestão de negócios, ampliando assim, a 

percepção gerencial em termos de atuação profissional.  

 Incentivar a produção de conhecimentos de forma crítica e reflexiva acerca 

das temáticas que envolvem a gestão de organizações hospitalares e 

serviços de saúde.  

Oportunizar o desenvolvimento competências e ferramentas gerenciais visando 

a construção de subsídios para tomada de decisão. 

Público-alvo: Profissionais da saúde com formação em nível superior e 

profissionais graduados em outras áreas do conhecimento que exerçam ou 

desejem exercer função de liderança em instituições de saúde. 

Coordenadora: Profa. Maria Cláudia Moreira de Alcântara, Mestre em Cuidados 

Clínicos em Saúde e Especialista em Gestão de Emergências do SUS 

Prática docente como professora convidada dos Curso de Especialização 

Enfermagem em Estomaterapia da Universidade Estadual do Ceará, onde 

também desenvolveu atividades de apoio à coordenação pedagógica. Possui 

experiência docente em cursos empresariais realizados in company para 

gestores de diversas organizações, além de cursos de extensão universitária na 

área da gestão de pessoas, coaching e estomaterapia. Atuou como consultora  



 

estratégica para gestão de pessoas, mapeamento de competências e gestão da 

mudança. Atuou como assessora de desenvolvimento institucional do Hospital 

Infantil Albert Sabin, onde também idealizou, implementou e coordenou o serviço 

de Estomaterapia, coordenando também a unidade assistencial de neurocirurgia 

e genética.  Atualmente é executiva da área da saúde, atuando como diretora de 

Enfermagem do Instituto Dr José Frota. 

Valor da Mensalidade: R$ 450,00 (Matrícula + 21 mensalidades) 

Periodicidade: sábados, quinzenalmente, das 8h às 17h. 

Descontos: 

- Ex-alunos UNIFAMETRO - 15% de desconto nas mensalidades; 

- Empresas Conveniadas - 10% a 30% de desconto nas mensalidades; 

- Grupo de alunos - 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 

 

Documentos necessários para matrícula: 

 01 foto 3×4; 
 RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 
 CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 
 Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação 

do documento original); 
 Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 
 Comprovante de residência (cópia); 
 Pagamento da primeira parcela; 
 Currículo. 

Local de matrícula: Atendimento ao aluno 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, sábado das 
08h às 12h. 

Para mais informações: (85) 3206.6438 

 



 

 

MATRIZ CURRICULAR 

Módulos/Disciplinas Carga Horária 
Módulo I 

1 Planejamento Estratégico em Saúde 20 H 
Módulo II 

2 Custos em Saúde 30 H 
Módulo III 

3 Coaching e liderança 20 H 
Módulo IV 

4 Aspectos Jurídicos em Saúde 20 H 
Módulo V 

5 Negociação e gestão do conflito 20 H 
Módulo VI 

6 Sistemas integrados de Gestão em Serviços de Saúde 20 H 
Módulo VII 

7 Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente 30 H 
Módulo VIII 

8 Comunicação estratégica 20 H 
Módulo VIX 

9 Avaliação dos Serviços de Saúde 30 H 
Módulo X 

10 Gestão de insumos no sistema público e privado 30 H 
Módulo XI 

11 Marketing em Saúde 20 H 
Módulo XII 

12 Gestão Financeira 30 H 
Módulo XIII 

13 Gestão de Pessoas 20 H 
Módulo XIV 

14 Gestão por Processos em Saúde 30 H 
Módulo XV 

15 Legislação trabalhista aplicada 20 H 
Módulo XVI 

16 Auditoria em Serviços de Saúde 30 H 
Módulo XVII 

17 Metodologia da pesquisa 20 H 
Módulo XVIII 

18 Business Game 20 H 
Módulo XIX 

19 Workshop de Business Intelligence 10 H 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 440 H 



 

Clique aqui e inscreva-se!! 


