
Síntese do Projeto Pedagógico 

Curso: Gestão Hospitalar (Tecnológico) 

Campus Centro I – Presidente Vargas 

 

O Curso Superior de Tecnologia de Gestão Hospitalar da Universidade Estácio de 

Sá tem como missão formar profissionais com sólida e ampla qualificação científica e 

pedagógica, capacitado a acompanhar a evolução das organizações de saúde, 

incorporadora por excelência de novas tecnologias, contribuindo para os 

desenvolvimentos científicos, tecnológicos, culturais e sociais do País com 

comprometimento ético e responsabilidade social. 

A proposta do curso não se encerra na aquisição destes conhecimentos, mas 

também em formar profissionais cônscios da importância do meio ambiente, e 

consequentemente, do desenvolvimento sustentável, além do senso crítico, da ética e 

da responsabilidade social. 

 

Objetivos Gerais: 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar tem como objetivo a 

formação de um profissional que atua nos processos de planejamento, organização e 

gerenciamento dos serviços de saúde. Por meio dos conhecimentos adquiridos estará 

preparado para controlar e organizar processos de compras, controle de custos, bem 

como acompanhar e supervisionar contratos e convênios. 

Embasado em princípios éticos, humanizados e técnicos, o objetivo geral deste 

curso é preparar um profissional especializado em gestão hospitalar para compor 

quadros gerenciais nos mais diversos setores de saúde, organizando equipes de 

trabalhos, identificando prioridades e implementando ações inovadoras ao serviço. 

 

Objetivos Específicos: 

 Atuar no planejamento, organização e gerenciamento dos serviços de saúde; 

 Organizar processos de compras e controles de custos; 

 Acompanhar e supervisionar contratos e convênios; 

 Gerenciar equipes de trabalho; 

 Identificar prioridades e ações inovadoras ao serviço. 



 Compreender os fluxos de circulação interna de funcionários, pacientes, familiares, 

fornecedores e visitantes na unidade de saúde;  

 Aplicar os princípios, normas e procedimentos para a produção de serviços de saúde e 

captação de clientela, pessoas físicas e jurídicas (convênios, planos de saúde, etc); 

 Correlacionar os procedimentos de produção de serviços de saúde com o 

desenvolvimento de técnicas de compra de material hospitalar; 

 Compreender a função do setor administrativo na vinculação do faturamento com o 

setor de custos para a manutenção da unidade de saúde; 

 Conjugar os aspectos ético-legais e metodológicos da atividade hospitalar à produção 

de serviços de saúde de qualidade; 

 Analisar as influências do aporte financeiro das políticas assistenciais públicas na 

manutenção indireta de unidades do setor privado; 

 Identificar as particularidades da tecnologia de organização de material em 

almoxarifados tanto de material para uso das equipes de saúde, bem como de 

dispensação de medicamentos; 

 Contextualizar os fundamentos do planejamento estratégico e de seus processos, 

concebendo práticas operacionais sintonizadas com a missão da unidade de saúde. 

 

Perfil do Egresso: 

Os egressos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar estarão 

capacitados a assumir as funções gerenciais superiores e intermediárias das unidades 

de saúde. O Curso proporciona ao aluno o arsenal de conhecimentos de toda a gama de 

setores tanto administrativos, quanto técnicos, bem como os processos neles 

envolvidos, de modo a capacitá-los a atuar não só nas funções hospitalares públicas e 

privadas, mas também no próprio sistema, a nível estadual, municipal e federal do 

serviço público e privado. 

Pela dinâmica do curso o egresso estará apto a acompanhar a evolução do setor, 

mantendo uma atitude pró-ativa, ética, crítica e responsável, além de ser estimulado a 

manter a reciclagem e educação continuada necessárias à permanente atualização de 

conhecimentos. 



O aluno do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar terá adquirido 

conhecimentos e referências que o embasem a pensar e agir operacionalmente frente 

aos desafios tanto da gestão de unidades de saúde, como do próprio sistema de saúde. 

Portanto, ao final do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar deverão 

estar aptos para, especificamente: 

a. desenvolver atuação técnica compatível com as necessidades institucionais dos 

hospitais, clínicas, casas de saúde e outras unidades assistenciais; 

b. atuar a nível gerencial das unidades assistenciais de saúde, fundamentando-se no 

preparo acadêmico aperfeiçoado; 

c. favorecer altos níveis de desempenho nas unidades do setor saúde a que estejam 

vinculados; e, 

d. satisfazer às demandas e necessidades da sociedade no que tange aos serviços de 

saúde.  

Assim sendo, o egresso estará apto a identificar as dificuldades e formular 

soluções para os problemas que se disseminam na área de saúde. 

O curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar busca a formação de um 

profissional com postura investigativa e de caráter reflexivo, apto a desenvolver, de 

forma plena e inovadora, atividades na área de gestão hospitalar, e ter formação 

específica voltada para a aplicação e desenvolvimento de pesquisa e inovação 

tecnológica; difusão de conhecimentos tecnológicos; gestão administrativa dos serviços 

de saúde; desenvolvimento da capacidade empreendedora; gestão financeira e 

operacional dos serviços de saúde. 

É proposta do Curso é formar profissionais interessados na aplicação prática da 

teoria e princípios, sendo o Tecnólogo em Gestão Hospitalar um articulador da 

organização e da dimensão multiprofissional das diversas áreas do conhecimento em 

gestão. 

Neste curso, a construção do conhecimento acontece pela participação nas 

atividades desenvolvidas nas ciências administrativas, ciências da saúde e ciências 

humanas, integradas à investigação da realidade da saúde, reconhecendo que o papel 

do gestor se faz no desempenho das funções como agente transformador da realidade, 

valorizando os avanços na assistência à saúde. 



O aluno formado no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar é um 

profissional pronto a atender às transformações socioeconômicas em processo no País 

e que têm provocado modificações no mercado de trabalho, exigindo pessoal 

qualificado para atender às diversificações e especializações das tarefas. 

Neste contexto, trata-se de um profissional direcionado principalmente para as 

tarefas de execução, dominando e adaptando a técnica mediante aplicação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. 

  
 

ESTRUTURA CURRICULAR 

  

GESTÃO HOSPITALAR - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA - 115 

          

1º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P C 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

FUNDAMENTOS DA GESTÃO HOSPITALAR OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 0 

POLÍTICAS DE SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas         

2º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P C 

ESTATÍSTICA OBRIGATÓRIA  72 0 22 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES OBRIGATÓRIA  72 0 0 

LEGISLAÇÃO E SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 22 

REDAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas         

3º PERÍODO   Carga Horária 



  Tipo T P C 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  36 0 0 

CONTABILIDADE BÁSICA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 22 

GESTÃO DE GENTE OBRIGATÓRIA  72 0 0 

INSTITUIÇÃO DE SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 22 

PSICOLOGIA DAS INTERAÇÕES HUMANAS OBRIGATÓRIA  72 0 22 

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas         

4º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P C 

GESTÃO DE CONTRATOS E TERCEIRIZAÇÃO OBRIGATÓRIA  72 0 0 

INFORMÁTICA E GESTÃO HOSPITALAR OBRIGATÓRIA  36 36 0 

ENGENHARIA BIOMÉDICA OBRIGATÓRIA  72 0 22 

HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 22 

CONTABILIDADE DE CUSTOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas         

5º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P C 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL OBRIGATÓRIA  72 0 0 

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

GESTÃO DE HOTELARIA EM SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 44 

GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRIGATÓRIA  72 0 44 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM GESTÃO HOSPITALAR OBRIGATÓRIA  72 0 0 

BIOSSEGURANÇA OBRIGATÓRIA  72 0 44 

TOTAL: 06 Disciplinas         

6º PERÍODO   Carga Horária 

  Tipo T P C 

ACREDITAÇÃO OBRIGATÓRIA  72 0 0 

ARQUITETURA HOSPITALAR OBRIGATÓRIA  72 0 0 

AUDITORIA OBRIGATÓRIA  72 0 44 

GESTÃO DE QUALIDADE OBRIGATÓRIA  72 0 44 



MARKETING HOSPITALAR OBRIGATÓRIA  72 0 44 

GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OPTATIVA  36 0 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-

DESCENDENTES 
OPTATIVA  36 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas         

Resumo da carga horária 

Mínima: 2.686 horas 

AAC: 50 horas 

Optativa -  

Total: 2.736 horas 

 

   

 


