
 

 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE 

OBJETIVOS 
 
O Curso de Especialização em Gestão em Saúde, na modalidade à distância, tem por objetivo a qualificação 
de pessoal de nível superior visando: 
 

1. Capacitar quadro de gestores para atuarem na administração de serviços e/ou sistemas de saúde; 
2. Formar profissionais a intervirem na realidade social, política e econômica; 
3. Contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo estado brasileiro, nos 

âmbitos federais, estaduais e municipais; 
4. Contribuir para que o gestor desenvolva visão estratégica, a partir do estudo sistemático e 

aprofundado da realidade administrativa. 
 

PÚBLICO ALVO 
 
Destinado a candidatos de nível superior que atuem como gestores ou técnicos nas três esferas de gestão do 
SUS ou com interesse específico no campo da gestão em saúde. 
 

METODOLOGIA 
 
O curso está organizado em unidades de aprendizagem que serão compostas por apresentação da 
unidade, objetivos de ensino, textos, apresentação de slides, animações, vídeos, casos, bibliografia, links, 
fórum de discussão e atividades específicas.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
O curso terá dois módulos: um básico e outro específico, totalizando 510 horas aulas. O módulo básico é 
composto por oito disciplinas, de 30 horas cada, perfazendo um total de 240 horas e, o módulo específico é 
composto por duas disciplinas de 60 horas e cinco disciplinas de 30 horas, perfazendo um total de 270 horas.  
 

CORPO DOCENTE 
 
Formado de profissionais com formação acadêmica e experiência na gestão e na pesquisa em saúde. 
  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Para receber o certificado de conclusão, o aluno deverá ter frequentado pelo menos 75% do programa, se 
submeter às avaliações específicas de cada módulo e entregar o Trabalho de Conclusão do Curso – TCC. 
   

DURAÇÃO 
 
O Curso terá início em 27/05/2017 e duração de 18 (dezoito) meses, incluindo cumprimento de créditos e 
elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC. Serão realizados dois encontros presenciais por 
disciplina ao longo do Curso.  
 

REALIZAÇÃO 
 
Modalidade: à distância, por meio da internet com o apoio dos polos presenciais: Blumenau (SC), Criciúma 
(SC), Florianópolis (SC) e Joinville (SC). 

 
INVESTIMENTO 
 
Gratuito pela Universidade Aberta do Brasil e Universidade Federal de Santa Catarina 
  

CONTATO 
 
Site: https://ead.ufsc.br/  
E-mail: gestaoemsaudeufsc@gmail.com 
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