






MBA em Gestão da Saúde
SOBRE O CURSO
O curso de MBA em Gestão da Saúde forma profissionais especialistas na área de gestão em saúde,
dotado de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao exercício profissional nesta área,
visando interesses convergentes do setor privado e do setor público, capaz de planejar, organizar e
supervisionar o funcionamento dos setores da saúde com economia e racionalidade.
Compromissos e Desafios
Atender interesses convergentes do setor privado e do setor público, voltados para a necessidade de
capacitação de profissionais na área de administração em serviços de saúde, com ênfase em Hospitais;
Oportunizar conhecimento técnico e científico permeado pela legislação vigente, conhecendo a mesma
e podendo realizar uma gestão eficiente e eficaz; Elaborar o planejamento e poder comentá-lo nos
diversos segmentos administrados; Possibilitar que egressos de cursos de graduação no campo das
ciências da saúde tenham acesso a conhecimentos específicos da área; Preparar profissionais para
atuar na área de Gestão em Saúde, capacitando-os a conhecer e identificar as particularidades da área,
integrando os serviços oferecidos pelas operadoras de planos de saúde aos níveis assistenciais
necessários e comprados pelos usuários. Capacitar profissionais no aprofundamento dos conhecimentos
e habilidades e atitudes pertinentes à especialidade; preparar profissionais capazes de planejar,
organizar e supervisionar as atividades de gestão em saúde; preparar profissionais para atuarem junto
a equipes multidisciplinares, com ênfase em hospitais. Proporcionar aos profissionais especializados, a
oportunidade de ampliar conhecimentos na área de gestão dos serviços de saúde, visando o exercício
competente e a qualificação das atividades profissionais; oferecer aos especializandos subsídios para a
elaboração de trabalhos científicos na área de gestão dos serviços de saúde e consumo crítico de
pesquisas;
Público Alvo
Graduados em todas as áreas interessados em Gestão em Saúde.

Coordenador
Prof. Me. Viviel Rodrigo José de Carvalho
E-mail: comercialpos@unis.edu.br | (35) 3219-5122
Mestre em Ciências da Saúde
Pós-Graduado em Enfermagem do Trabalho
Bacharel em Enfermagem
Coordenador e Professor dos cursos da área de Saúde e Educação

FORMAS DE PAGAMENTO

Planos de Pagamento

Valor Bruto

Desc. Adimplência

Conv. Empresa

Desc. Ex-aluno

10%

15%

20%

Plano A – 12 parcelas

R$820,00

R$738,00

R$697,00

R$656,00

Plano B – 18 parcelas

R$546,66

R$492,00

R$464,66

R$437,33

Plano C – 24 parcelas

R$410,00

R$369,00

R$348,50

R$328,00

Matrícula: R$ 380,00

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

NÚCLEO COMUM
Disciplina

Carga Horária

Bioestatística

24 horas

Gestão Estratégica de Pessoas

24 horas

Gestão Estratégica em Saúde

24 horas

Tópicos Avançados em Gestão da Saúde

24 horas

Seminário de Pesquisa

12 horas

Gestão de Riscos Profissionais e Segurança do Paciente

24 horas

Tecnologia da Informação e Comunicação

24 horas

Gestão Contábil e Financeira nos Serviços de Saúde

24 horas

NÚCLEO ESPECÍFICAS
Disciplina

Carga Horária

Gestão de Projetos

24 horas

Jogos de Empresa em Saúde

24 horas

Sistema de Faturamento e Custos nos Serviços de Saúde

24 horas

Qualidade total e Ferramentas da Qualidade aplicada a Saúde

24 horas

Políticas de Saúde

24 horas

Marketing em Saúde

24 horas

Saúde Suplementar

24 horas

NÚCLEO DE DISCIPLINAS ELETIVAS
Disciplina

Carga Horária

Metodologia no Ensino Superior

24 horas

Didática do Ensino Superior

24 horas

Pensamento Científico e Metodologia de Pesquisa

24 horas

Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso

30 horas

Trabalho de Conclusão de Curso

60 horas

Módulo Internacional

40 horas

Módulo Internacional

30 horas

Módulo Internacional

20 horas

Módulo Inglês Instrumental I*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental II*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental III*

32 horas

+150 disciplinas de especialização
* No momento disponíveis apenas no polo de Varginha.

