
 

MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS EM SAÚDE 
 

 

OBJETIVO 

 
Baseado na concepção de inter-relações próprias do contexto organizacional, o 

MBA em Gestão de Serviços de Saúde oferece práticas para o 

desenvolvimento de habilidades de liderança e sua interface ao conhecimento 

integrado e sistêmico do funcionamento dos principais processos que integram 

os resultados organizacionais. O curso fomenta uma visão ampliada da gestão 

em saúde, abordando de maneira participativa conteúdos atuais, com foco 

também no futuro da saúde e na era pós-digital. 

  

▪ 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 e tomada 

de decisão 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. 

 

DIFERENCIAIS 

 
▪ O curso conta com conteúdo moderno e aplicável à tomada de decisão em 

quaisquer instituições de saúde e oferece seu conteúdo baseado nas 

competências essenciais que um líder de uma empresa de saúde precisa 

demonstrar ao longo de sua carreira. 

▪ Único em Fortaleza com módulo de business game, uma metodologia de 

simulação realística utilizada nos programas de formação de líderes de Harvard 

e MIT, que o coloca o aluno em posição de tomada de decisão, vivenciando o 

planejamento estratégico e sua interface com todos os processos da empresa e 

seu impacto no posicionamento da organização. 

▪ Módulos de liderança, coaching, negociação, gestão de pessoas e 

comunicação estratégica para formação de líderes de alta performance. 

▪ Workshop de Business Intelligence, uma ferramenta moderna de apoio à 

gestão com uso da tecnologia. 



 

PÚBLICO-ALVO 

 
Biomédicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Gestores, Médicos, 

Nutricionistas, Psicólogos e outros profissionais da  grande  área  da  saúde,  

assim  como  de  outras  áreas  do conhecimento que exerçam ou desejem 

exercer função de liderança em instituições de saúde. 

 

 
COORDENAÇÃO DO CURSO 
 

 
Professora Jéssica Lima Benevides 
 

 
Enfermeira, intensivista pela Residência Integrada Multiprofissional 

(RESMULTI/HUWC) pela Universidade Federal do Ceará (2015). Mestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFC (2017). Doutoranda 

pelo mesmo programa. Docente do Curso de Enfermagem do Centro 

Universitário Unifametro. Professora visitante do curso de especialização em 

Terapia Intensiva do Centro universitário Fametro. Enfermeira das UTIs do IJF. 

 

 

PERIODICIDADE:  
 
CAMPUS CARNEIRO DA CUNHA, QUINTAS E SEXTAS, DAS 18H30 ÀS 
22H00 E AOS SÁBADOS, DAS 8H ÀS 17H. 
 
CAMPUS ALDEOTA, TERÇA E QUINTA, QUINZENALMENTE, DAS 18H30 ÀS 
22H. 
 
 
POLÍTICA DE DESCONTOS 
 
 Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

 Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

 Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 



 

 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). 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-
mail: matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 
 
Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 
 
 
MATRIZ CURRICULAR 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Planejamento Estratégico em Saúde 20h 

Aspectos Jurídicos em Saúde 20h 

Coaching e Liderança 20h 

Custos em Saúde 20h 

Gestão de Insumos no sistema público e privado 20h 

Gestão por processos em Saúde 40h 

Marketing em Saúde 20h 

Gestão de Pessoas 20h 

Metodologia da Pesquisa 20h 

Comunicação Estratégica 20h 

Avaliação dos serviços de saúde 20h 

Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente 40h 

Negociação e Gestão do Conflito 20h 

Legislação Trabalhista Aplicada 20h 

Gestão Financeira 20h 

Auditoria em Serviços de Saúde 20h 

Business Game 20h 

Sistemas integrados de Gestão em Serviços de Saúde 20h 
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Workshop de Business Intelligence 20h 

Trabalho Monográfico 20h 

Carga Horária Total 440h 

 


