
Gestão Hospitalar

OBJETIVO
Capacitar profissionais para a gestão de instituições 
hospitalares com metodologias de análise e tratamento 
de dados para tomada de decisões.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais de nível superior que trabalham no setor 
de atenção terciária em saúde e buscam aprimoramento 
de competências na área de gestão a nível hospitalar e 
formação gerencial para assumir espaços de liderança 
em suas instituições, como médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, 
psicólogos, administradores, profissionais de finanças 
e áreas afins.

INFORMAÇÕES DO CURSO
•  Inscrições abertas

•  Dia/horário de aula: sexta-feira, das 19h às 
22h30, e sábado, das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h30 (aulas quinzenais). Aulas ministradas na 
Unidade Centro - Joinville;

• Investimento: 24 x R$ 514,00*. As parcelas serão 
reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM 
da FGV.

DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
- Diploma de curso superior;
- Histórico Escolar de curso superior (com a data de 

colação de grau);
- CPF e RG;
- Comprovante de residência;

- Certidão de nascimento ou casamento.

Obs.: A documentação deverá ser entregue na 
Coordenação da Educação Permanente e Continuada 
no ato da assinatura do contrato.

Matriz curricular C/H

Políticas de saúde e a gestão hospitalar de 
serviços públicos e privados

12

Planejamento estratégico em saúde 24

Introdução à administração geral e da 
saúde: organização e planejamento 
hospitalar

24

Introdução à pesquisa científica 12

Epidemiologia, indicadores em saúde e 
saúde baseada em evidências

12

Humanização em saúde 12

Gestão estratégica de pessoas 24

Gestão de processos, LEAN SIX SIGMA 24

Design thinking 24

Tecnologia e inovação aplicada à gestão 

hospitalar
24

Gestão da qualidade e segurança do 

paciente
24

Ética e legislação na administração 

hospitalar
12

Arquitetura hospitalar 24

Hotelaria hospitalar 12

Gestão da cadeia de suprimentos 

hospitalares
12

Finanças, custos e gestão de contratos 

na saúde
24

Gestão estratégica em crises hospitalares 24

Educação em saúde: hospital ensino, 

residência, pesquisa, hospital sentinela
12

Auditoria em serviços de saúde: 

processos de acreditação e certificação
24

Carga horária total 360

Joinville

especializacoes@univille.br
(47) 3461.9126

univille.br/especializacoes
/EducacaoContinuadaUniville

Sua carreira não pode esperar. 
Especialize-se!

A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, 
caso o número de vagas não seja preenchido.

* Verifique condições.

BENEFÍCIO
DESCONTO DE ATÉ 25%*


