
 

 

 

 

O profissional de Gestão de Unidades de Saúde utiliza seus conhecimentos 
administrativos, organizacionais e financeiros para gerenciar os negócios de empresas 
de todos os portes no setor de saúde. Estuda o mercado e elabora estratégias de 
gerenciamento adequadas à situação vivenciada. Além disso, estará preparado para o 
planejamento, organização e gerenciamento dos processos de trabalho em unidades 
privadas ou públicas, envolvendo a área de gestão de pessoas, materiais e 
equipamentos. Organiza e controla compras e custos, áreas de apoio, hotelaria e 
logística hospitalar, bem como acompanha e supervisiona contratos e auxilia na 
biossegurança.  

PÚBLICO-ALVO           

Profissionais que já atuam na área de saúde como administradores, gestores de área, 
enfermeiros, gestores de pessoas, secretárias-gestoras de médios e grandes 
consultórios, profissionais da área contábil e demais profissionais que atuam na gestão 
da área de saúde, sejam entidades públicas ou privadas. 

 

DIAS E HORÁRIOS           

Início das aulas:  11/03/2019                               

Horário das aulas:  segundas e quartas-feiras, 19 horas às 22 horas. 

Local das aulas: ATOPP Brasil – Faculdade de Negócios 

                  Rua Fortaleza, 91 – Londrina – Paraná. 

Vagas: 60 

 

 

 

 

 

MBA EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E  
CONSULTÓRIOS 



 

 

 

 

DISCIPLINAS C.H. 

Ferramentas para Tomada de Decisões 30 

Finanças 30 

Planejamento e Gestão Estratégica em Unidades de saúde 30 

Tecnologia da Informação e Inovação Aplicada à Gestão de Saúde 30 

Gestão de Equipes Multidisciplinares 30 

Gerenciamento de Serviços em Unidades de Saúde 30 

Planejamento Financeiro de Unidades de Saúde e Consultórios 30 

Gestão de Processos em Unidades de Saúde Públicas e Privadas 30 

Legislação em Gestão de Unidades de Saúde Públicas e Privadas 30 

Direito Comercial e do Consumidor 30 

Gestão de Compras e Administração de Perdas em Unidades de saúde 30 

Metodologia para Projetos  30 

Orientação de TCC 30 

TOTAL 360+30 

DE TCC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIFERENCIAIS            

 

• Professores com experiência 
acadêmica e de mercado. 

• Visitas técnicas empresariais. 

• Estudos de caso customizados. 

• Material didático incluído (via e-
mail) 

• Módulo com Certificação 
Internacional. 

• Dupla certificação com mais 6 
meses de aulas. 

 

 

INFORMAÇÕES:           

Matrícula no valor de R$ 85,00 e 20 parcelas de R$ 450,00 com desconto de 50%. 

 

 

Informações e matrículas:  

pos.faculdade@atopp.com.br 

                                           Fone: (43) 3029-0070 e (43) 99196-4212 

 

 

 

 

 


