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MBA Em Gestão de Serviços de Saúde E Auditoria 

O MBA em “Gestão de Serviços de Saúde e Auditoria” tem como escopo garantir o 
aperfeiçoamento profissional para o desempenho das funções de Auditores Internos, Gestão 
da Qualidade e Avaliadores de Acreditação, em instituições prestadoras de serviços médicos e 
hospitalares (Hospitais, Clínicas, Laboratórios, etc). 

Público-alvo:  Profissionais com graduação na área da Saúde, Ciências Humanas e Biológicas 
e/ou áreas afins. 

DIFERENCIAIS DO CURSO 

● Corpo docente qualificado, composto por doutores, mestres e especialistas com 
vasta experiência na área; 

● Vivência Prática in loco no Grupo Santa Casa BH e conteúdos disciplinares alinhados à 
proposta do curso; 

● Visitas técnicas e Simulações realísticas; 
● Metodologia didático-pedagógica atualizada. 

 
 

ESTRUTURA DO CURSO 

Modalidade: Presencial  

Frequência: Mensal   

Duração: abril de 2019 a julho de 2020                                       

Dias da semana: quinta e sexta-feira de 18h30 às 22h40 (5h/a) e sábado de 08h às 12h10 e de 
14h às 18h10 (10h/a). 

Eventualmente, as aulas poderão ocorrer duas vezes no mês, conforme calendário de aulas a 
ser disponibilizado previamente. 

Carga horária teórica: 360 horas/aula 

Carga horaria prática: 80 horas/aula 

Carga Total: 440 horas/aula 

Investimento:  

R$ 11.570,10 à vista 

18 x de R$ 642,78 

24 x de 482,08 

Período de matrícula: 15 de janeiro a 08 de abril de 2019. 
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Documentação necessária para matrícula na secretaria do curso:  

- Original e cópia de documento de identificação válida em todo território nacional (RG, CPF ou 
carteira de motorista);  

- Original e cópia do diploma de graduação;  

- Declaração de conclusão de curso (dentro do período de 120 dias de validade);  

- Cópia do comprovante de residência atualizado;  

- Cópia do comprovante do pagamento de inscrição no curso;  

- 01 foto 3x4 recente. 

Local de realização das aulas: Grupo Santa Casa BH. 

Bolsas, Descontos e Convênios - Consultar a disponibilidade dos mesmos: 

- Matrículas realizadas de 15/01 a 15/02 – 15% de desconto; 

- Matrículas realizadas de 16/02 a 15/03 - 10% de desconto; 

- Matrículas realizadas de 16/03 a 29/03 – 5% de desconto; 

- Matrículas realizadas entre 15 de janeiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019 ficarão isentas da 
taxa de inscrição (R$60,00).* 

- Educa Mais Brasil - até 50% de desconto 

- Pós graduar – até 50% de desconto - para colaboradores da Santa Casa (verificar informações 
com o RH do Grupo Santa Casa) 

- 30% de descontos para ex-alunos. 

- 20% de desconto para funcionários não elegíveis ao Pós graduar. 

 

*Exceto o desconto na taxa de inscrição, os demais não são cumulativos. 
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ESTRUTRURA CURRICULAR DO CURSO 

Disciplina Carga horária (h/a) 

Introdução à Auditoria  20 

Gestão por Processos  10 

Indicadores em Saúde  20 

Ferramentas de Gestão da Qualidade 20 

Gestão de Contratos  20 

Planejamento Estratégico Organizacional  10 

Modelos de Certificação em Saúde 20 

Gestão de Risco e Segurança do Paciente 20 

Liderança e Gestão de Pessoas 20 

Aspectos Jurídicos, Legais e Éticos do Auditor (Compliance) 20 

Gestão na Assistência Farmacêutica  20 

Auditoria de Contas Hospitalares   20 

Sistemas e Tecnologia da Informação em Saúde 10 

Regulações do SUS e do Sistema de Saúde Suplementar 20 

Gestão de Recursos Materiais  10 

Gestão de Custos 15 

Gestão Financeira  20 

Metodologia do Trabalho Científico  20 

Ética e Bioética em Saúde * 15 

Empreendedorismo em Saúde * 15 

Mercado em Saúde * 15 

Estágio Supervisionado  80 

* Disciplinas lecionadas na modalidade online 
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OBSERVAÇÕES: 

 - A Santa Casa BH Ensino e Pesquisa reserva-se o direito de cancelar ou prorrogar o curso, 
caso não atinja o número mínimo de alunos matriculados. Nesse caso, haverá a devolução da 
taxa de inscrição, mediante a apresentação do comprovante pago pelo candidato. O candidato 
poderá optar também por outro curso cujas turmas tenham sido confirmadas, desde que 
tenha o perfil exigido para o novo curso escolhido. 

 - Cabe à Santa Casa BH Ensino e Pesquisa informar sobre a metodologia dos conteúdos 
disciplinares bem como a disponibilização do cronograma, corpo docente que irão compor 
cada curso. 

- Poderá, no decorrer do curso, ocorrer ajustes e alterações no cronograma, ementas e corpo 
docente, não interferindo na qualidade da oferta. 

 

Endereço para a realização da matrícula: Rua Domingos Vieira, 590 - Santa Efigênia - CEP: 
30150-240. 

Horário de funcionamento: de 08h30 às 20h30 de segunda a sexta-feira e de 09h às 11h aos 
sábados

 


