
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE 

 

O módulo básico é composto por oito disciplinas, de 30 horas, perfazendo um total de 240 horas. 

A função do módulo básico é propiciar ao estudante uma tomada de consciência sobre a atual 

política do governo, situando-a na passagem que vem se dando, ao longo destes últimos anos, 

de um Estado Gerencial para um Estado Necessário. Esse referencial permitirá compreender 

melhor, ao longo do Módulo Específico, as diferentes ações e programas implementados pela 

atual administração pública. Para integralização curricular, o estudante deverá cumprir a carga 

horária referente aos créditos de cada disciplina, além da elaboração de artigo científico aceito 

ou publicado em revista com corpo editorial ou trabalho completo publicado em anais de evento 

científico. Ou, ainda, de monografia, que revele o domínio do tema escolhido e tratamento 

científico adequado. O módulo específico do curso de Especialização em Gestão em Saúde é 

composto por três disciplinas de 30 horas cada uma, e duas disciplinas de 60 horas cada uma, 

perfazendo um total de 210 horas. Por fim, o terceiro módulo refere-se a monografia, no qual 

as disciplinas de Metodologia Científica e Monografia constituem esse módulo, cada uma com 

carga horária de 30 horas, perfazendo um total de 60 horas. Assim, os três módulos juntos, 

totalizam uma carga horária de 510 horas. 
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Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração 30 

Estado, Governo e Mercado 30 

O Público e o Privado na Gestão Pública 30 

Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro 30 

Políticas Públicas 30 

Planejamento Estratégico Governamental 30 

O Estado e os Problemas Contemporâneos 30 

Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública 30 
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 Gestão da Vigilância à Saúde 30 

Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde 60 

Gestão Logística em Saúde 30 

Organização e Funcionamento do SUS 60 

Políticas de Saúde: Fundamentos e Diretrizes do SUS 30 

   

3º
 S

em
es

tr
e

 

Metodologia Científica 30 

Relatório de Pesquisa: Monografia 30 

 


