2.500

HORAS

TRANSFORMANDO VIDAS
E REALIZANDO SONHOS!

GRADUAÇÃO

GESTÃO HOSPITALAR

CURSO
O mercado na área da saúde está em constante crescimento e se observa uma procura por proﬁssionais qualiﬁcados, para entender e solucionar as necessidades desse setor. Nunca foi tão importante a
formação de proﬁssionais com preparo para desempenhar com maestria a administração de todos os
recursos, humanos e materiais, nos ambientes hospitalares.
Quanto mais qualiﬁcado e com maior amplitude de conhecimento, maiores as chances de conseguir
uma boa colocação no mercado, pois no Brasil ainda há carência por proﬁssionais qualiﬁcados nesta
área.

MERCADO
Este proﬁssional encontrará vagas de trabalho não apenas em hospitais, públicos e privados, mas
também em clínicas das mais variadas especialidades, centros de saúde, prontos-socorros, ambulatórios, consultórios, casas de repouso, spas, laboratórios de análises clínicas, centros de atenção psicossocial, maternidades, clínicas de ﬁsioterapia, casas de repousos e reabilitação, clínicas de estética, em
empresas de consultoria e em secretarias de saúde

Qual a função do curso tecnológico?

??

A função dos cursos tecnológicos é atender as necessidades do mercado, formando proﬁssionais
capacitados, especializados e atualizados. Por isso, independentemente da área de formação, apesar
de ter uma certa carga de matérias teóricas necessárias ao exercício da proﬁssão, a grade do curso
conta com muitas disciplinas de cunho prático.

O que é um tecnólogo?
O tecnólogo é um proﬁssional que fez um curso superior de tecnologia, uma formação de nível
superior cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. De curta duração, tem sido uma tendência
no Brasil e sua grade curricular é focada nas necessidades do mercado de trabalho. Por isso, o curso
tecnológico é a melhor opção para quem já sabe qual proﬁssão seguir e quer conseguir um bom
emprego rapidamente.

O que faz um gestor hospitalar?

??

Um gestor hospitalar ou gerente de hospital é o principal responsável por manter o hospital
funcionando eﬁcientemente, de forma que atenda às necessidades dos pacientes e que cumpra as
metas ﬁnanceiras. Ele é quem supervisiona todas as equipes que fazem parte do quadro geral de
funcionários, desde médicos e enfermeiros até atendentes e recepcionistas, controlam as ﬁnanças do
hospital e garantem o cumprimento das políticas da empresa. Principalmente em centros
hospitalares maiores, alguns proﬁssionais podem ser responsáveis por áreas, equipes ou
departamentos especíﬁcos, como o setor de ﬁnanças, de serviços de atendimento ao paciente ou de
estoque de materiais.

Quais as principais funções?
Geralmente, as princ ipais funções do gestor hospitalar são:

??

Deﬁnição de metas orçamentárias e departamentais;
Supervisão de ﬁnanças, como faturamento e arrecadação de fundos;
Criação e aplicação de estratégias para melhorar a eﬁciência e a qualidade do atendimento
hospitalar;
Desenvolvimento de ações que visam educar a comunidade quanto a importante tópicos de saúde,
como vacinação, prevenção de doenças, etc;
Garantia da conformidade da instalação de acordo com as leis e regulamentos;
Comunicação regular com departamentos e funcionários;
Supervisão de horários de trabalho e cumprimento de tarefas por parte de outros funcionários;
Controle de suprimentos, materiais, estoque e orçamentos;
Coordenação e gerenciamento de recursos humanos dos colaboradores;
Acompanhamento de contratos e convênios de saúde;
Solução de problemas técnico-administrativos;

??

Representação da organização para investidores ou conselhos de administração.

Quem pode fazer este curso?
O curso tecnológico é de nível superior. Ou seja, para ingressar, basta ter concluído o ensino médio,
ou equivalente, e ser classiﬁcado em processo seletivo. Para trabalhar como gerente hospitalar não é
necessário ter nenhuma outra formação na área da saúde, já que o cargo está mais relacionado ao
conhecimento em ﬁnanças e administração e não permite nenhum contato com a área técnica dos
setores de um hospital.

Como é a empregabilidade?
De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a taxa de empregabilidade dos

??

tecnólogos formados é de mais de 90%. Além disso, a chance de um tecnólogo conseguir emprego na
mesma área de sua formação também é alta. De acordo com a pesquisa da FGV, 79,5% dos tecnólogos
trabalham na mesma área do curso que ﬁzeram na faculdade.

Diploma de tecnólogo vale?
O diploma de tecnólogo comprova a formação de nível superior e vale em todo o território nacional.
Assim como acontece com os cursos de licenciatura e bacharelado, a validade do diploma não está
relacionada ao título (bacharel, licenciado ou tecnólogo), mas ao reconhecimento do curso por parte do
MEC. Sendo assim, quando você se formar em um curso superior de tecnologia reconhecido pelo MEC,
obterá um diploma com o título de tecnólogo que vale para comprovar o nível superior em processos
seletivos de emprego e em concursos públicos, assim como para entrar em uma pós-graduação.

Qual a diferença entre um curso técnico e um tecnológico?

?

?

Cursos técnicos são programas de nível médio que tem o propósito de capacitar o aluno,
proporcionando conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades do setor produtivo. Já os
cursos tecnológicos são de nível superior e conferem diploma de graduação, assim como o bacharelado
e licenciatura, estando previstos no art. 44 da Lei De Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Qual a média salarial de um gestor hospitalar?

Segundo sites de classiﬁcados de emprego, os ganhos mensais podem ultrapassar os R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

DIFERENCIAIS

Material Didático
Online Incluso

Núcleo de Apoio
Psicopedagógico

Aulas Práticas

Programa de Nivelamento de
Língua Portuguesa Gratuito

Incentivo à Pesquisa:

RESC - Revista Eletrônica de Saúde e Ciência

Estrutura Física Diferenciada

Bolsa de estudos: OVG

Atendimento Personalizado

Metodologia Inovadora

Professores Mestres e Doutores

MATRIZ CURRICULAR

1º SEMESTRE
Unidade Curricular
Informá�ca Hospitalar
Contabilidade Empresarial
Psicologia Organizacional
Comunicação Empresarial
Gestão Hospitalar
Metodologia Cien�ﬁca
Disciplina Opta�va

Carga horária total

2º SEMESTRE
Unidade Curricular
Epidemiologia Hospitalar
Serviços de Saúde Hospitalar
Biossegurança e Vigilância Sanitária
Polí�cas Públicas de Saúde
Gestão de Saúde Pública
Documentação Hospitalar
Controle de Resíduos e do Lixo Hospitalar
Logís�ca Hospitalar
Projeto de Integração - Visitas e Descrição
de A�vidades

Carga horária total

3º SEMESTRE
Unidade Curricular
Custos Hospitalares
Gestão Financeira e Orçamentária
Gestão da Nutrição Hospitalar
Gestão da Hotelaria Hospitalar
Gestão da Enfermagem Hospitalar
Gestão da Farmácia Hospitalar
Indicadores Hospitalares
Projeto de Integração - A�vidades Hospitalares
Carga horária total

�oras
40
40
80
80
80
40
40
400

�oras
40
80
40
40
40
40
40
40

4º SEMESTRE
Unidade Curricular
Direito Aplicado à Saúde
Gestão de Pessoas em Saúde
Gestão do Serviço de Fisioterapia
Gestão de Contratos e Convênios - Faturamento
Infraestrutura e Manutenção Hospitalar
Arquitetura Hospitalar
Projeto de Integração - Serviços Hospitalares

Carga horária total

5º SEMESTRE
Unidade Curricular
Filosoﬁa e É�ca Proﬁssional
Bioé�ca e Comissões Hospitalares
Empreendedorismo
Plano de Negócios
Marke�ng de Relacionamento em Saúde
Projeto de Integração - A�vidades Hospitalares

Carga horária total

�oras
40
60
80
40
60
40
80
400

�oras
60
60
60
60
80
80
400

40
400

�oras
80
40
40
40
80
40
40
40
400

6º SEMESTRE
Unidade Curricular
Planejamento Estratégico
Segurança e Saúde Ocupacional
Humanização, Recepção e Atendimento Hospitalar
Gestão de Serviços Terceirizados
Tecnologia Hospitalar
Auditoria Hospitalar
Projeto de Integração - Qualidade Hospitalare

A�vidades complementares
Carga horária total

�oras
80
40
40
40
60
60
80
400
100
2.500

DISCIPLINA OPTATIVA
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
A disciplina contabiliza 40 horas que computam na carga horária total do curso.
Detentora de características próprias e reconhecida em todos os aspectos linguísticos, como
morfologia, sintaxe e pragmática, a Libras se diferencia do português na medida em que se apresenta
na modalidade visual-espacial, ou seja, composta por um conjunto de movimentos e expressões
captados pela visão. Tendo o português como primeira língua oﬁcial, o Brasil também reconhece a
Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua das comunidades surdas brasileiras desde 2002.
Mesmo antes da oﬁcialização, a Libras já era falada no Brasil, desde o século 19.
A disciplina optativa de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) está prevista para o 1º período do Curso de
Gestão Hospitalar, e terá enfoque teórico e prático.

CARGAS HORÁRIAS ESPECÍFICAS
Formações
Básica
Proﬁssional Geral
Proﬁssional Especíﬁca
Complementar (Atividades
Complementares + Disciplina Optativa)
Carga Horária Total

Horas
460
1.060
840
140
2.500

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
I - certiﬁcado ou diploma de ensino médio ou equivalente, acompanhado de histórico escolar;
II - certidão de nascimento e/ou casamento;
III - cédula de identidade;
IV - prova de estar em dia com as obrigações concernentes ao Serviço Militar;
V - título de eleitor, comprovando estar em dia com as obrigações perante a legislação eleitoral;
VI - 1 (uma) foto 3X4 (três por quatro) recente;
VII - cadastro de pessoas físicas – CPF próprio ou do responsável, em caso de menor;
VIII - comprovante de residência;

DURAÇÃO/PERIODICIDADE
3 anos (6 semestres)
Aulas presenciais de segunda à sexta
Período noturno: das 19h às 22:15h
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PALMAS-TO
PRISMA CENTRO EDUCACIONAL
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CEP: 77020-514
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