
 

MBA EM GESTÃO DA QUALIDADE 
E SEGURANÇA DO PACIENTE 

 
OBJETIVO 

As evidências cientificas apontam cada vez mais os desafios das organizações 

de saúde em criar sistemas efetivos que garantam a segurança da assistência. 

Desde o ano de  1999,  quando foi publicado nos Estados Unidos o relatório 

“Errar é Humano”, as organizações de saúde vem empreendendo esforços para 

tornar a segurança do paciente uma realidade mensurável. No entanto, as 

notificações acerca de eventos adversos ainda não são realísticas, uma vez que 

nem sempre o erro é perceptível. Outro grande desafio é a implementação de 

Cultura de Segurança, uma vez que é preciso tempo, esforço e investimento. Por 

ser uma temática multiprofissional, diversos cursos tratam da temática no 

mundo, sendo foco, inclusive, de eventos voltados para o Futuro da Saúde, onde 

a preocupação com a manutenção do sistema e a incorporação do Value já são 

realidade. Neste contexto, evidencia-se uma eminente necessidade de 

investimento em capacitação profissional, com utilização de metodologias 

modernas, com foco em mudança de comportamento e cultura, assim como para 

o desenvolvimento de competências estratégicas essenciais ao profissional 

desta era. Por ainda, não existir curso desta magnitude no Município de 

Fortaleza, existindo, no entanto alta concentração na região sudeste, 

principalmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, a UNIFAMETRO é 

precursora na capacitação desta importante temática para o futuro da saúde no 

Brasil. 

 

DIFERENCIAIS  

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

utilizando conceitos de design thinking, comunicação visual e holocracia. 

▪ Único em Fortaleza com módulo de Value Based in Healthcare. 

▪ Módulos de liderança, coaching e comunicação estratégica para alcance de 

resultados. 

▪ Estratégia de ensino vivencial de implementação de protocolos de segurança 

do paciente e mensuração de resultados.   

▪ Metodologia ativa que propicia o aluno a ampla discussão sobre estudos de 

casos, unindo teoria e prática e fomentando a consciência crítica para a tomada 

de decisão. 

 



 

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.  

 

DIFERENCIAIS PARA ALUNOS UNIFAMETRO 

▪ Ampla base de dados gratuitas disponíveis para pesquisa 

▪ Biblioteca Online com amplo acervo atualizado. 

▪ Orientação de Carreira. 

▪ Centro de Empreendedorismo e Inovação. 

▪ Nova sede, com espaços modernos e inovadores.  

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

Professora Maria Cláudia M. de A. Araripe 

 

Mestre em Cuidados Clínicos em Saúde (UECE). MBA em Gestão de Pessoas 

(FGV). Especialista em Gestão de Emergências do SUS (SIRIO LIBANÊS). 

Especialista em Estomaterapia.(UECE). Pós-Graduanda em Gestão da 

Qualidade e Segurança do Paciente (FIOCRUZ). Master Coach (FEBRACIS). 

Consultora organizacional em Gestão Estratégica de Pessoas. Assessora de 

Desenvolvimento Institucional do Hospital Infantil Albert Sabin. Coordenadora do 

Serviço de Estomaterapia do Hospital Infantil Albert Sabin. Diretora de 

Enfermagem do Instituto Dr. José Frota. Consultora de projetos coorporativos 

em saúde na NEO EXPERIENCE. Autora dos jogos Corporativos para a 

Segurança do Paciente: P.S Cards e P.S Cards – Versão IRAS.  

Vencedora do Primeiro Hackaton de Inovação da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza com o Projeto Alícia: Assistente de Licitação por Inteligência Artificial.  



 

 

PERIODICIDADE: QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS, DAS 18H30 ÀS 22H00 E 

AOS SÁBADOS, DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H. 

 

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. 

 

 

mailto:matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br


 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Gestão Estratégica e Qualidade em Saúde com foco na 

Segurança do Paciente 
20h 

Cultura da Qualidade e da Segurança do Paciente 20h 

Gestão de Riscos e de Eventos adversos 20h 

Gestão de Indicadores em Segurança do Paciente 20h 

Segurança do Paciente na rede de atenção à saúde: 

ênfase na atenção primária 
20h 

Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador 20h 

Gestão para melhoria de processos assistenciais 20h 

Lean e Six Sigma em Saúde 20h 

Gestão de Projetos em saúde 20h 

Ética e Governança Corporativa 10h 

Aspectos Jurídicos em Saúde 10h 

Ferramentas da Qualidade e Certificações Nacionais e 

Internacionais 
40h 

Liderança e tomada de decisão 20h 

Comunicação efetiva para segurança do paciente 20h 

Experiencia do Paciente e Cuidado Centrado no 

Paciente 
20h 

Implementação dos protocolos de segurança do 

paciente 
40h 

Value Based Healthcare 20h 

Hackaton de Inovação em Saúde 20h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 380h 

 

*As disciplinas citadas não estão na ordem em que serão ministradas.  

 

 


