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Características: (duração 24 meses) 

O Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu em Administração em 

Saúde é modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, com a finalidade de formar profissionais 

capazes de administrar sistemas ou serviços de saúde e hospitais em nível técnico de excelência e alta 

preocupação com princípios éticos e humanistas; com conhecimento da estrutura organizacional e 

funcional do sistema vigente; capazes de identificar as diferentes agências prestadoras de serviços de 

saúde e como estão integrados seus níveis de atuação. 

É oferecido em parceria com o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de 

Sistemas de Saúde (PROAHSA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HCFMUSP), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e da Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP/FGV). Objetiva 

formar profissionais capazes de desenvolver gestão em saúde, buscando sempre a melhoria da 

qualidade dos serviços ou dos sistemas de saúde, além da eficiente utilização dos recursos disponíveis 

em benefício da comunidade. É dirigido a graduados em curso superior, exceto médicos, inscritos em 

seus respectivos conselhos profissionais até o início do curso. O Programa é desenvolvido em período 

integral e com dedicação exclusiva. 

 

O Programa: 

Consta de estágios desenvolvidos em unidades que compõem o Sistema de Saúde, sendo desenvolvidas 

preferencialmente no Sistema HCFMUSP. Os estágios são divididos em dois anos, sendo no 1º Ano 

Estágios de Processos Operacionais e Administrativos (atividades de treinamento em serviço, sob 

supervisão, em que o discente tem como objetivo conhecer o setor de estágio, acompanhando o gestor 

em suas atividades, compreensão dos processos e fluxos existentes, identificação de aspectos eficientes 

no serviço e os passíveis de reestruturação) e no 2º Ano Estágios de Gerenciamento (conjunto de 

atividades de treinamento em serviço, sob supervisão, em que o discente tem a oportunidade de manter 

contato com a realidade, em nível estratégico da administração, com o objetivo de acompanhar o gestor 

no desenvolvimento das atividades gerenciais da área). Durante os dois anos de estágio o aprimorando 

desenvolve projetos com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. O aprimorando 



  

também cursa, obrigatoriamente, o CEAHS (Curso de Especialização em Administração Hospitalar e de 

Sistemas de Saúde) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas EAESP-FGV. O CEAHS é um curso de pós-graduação lato sensu (nível de especialização), que 

contempla disciplinas nas principais áreas da administração em saúde, tais como, mercado da saúde, 

negócios em saúde, gestão de saúde, habilidades pessoais e outras. Em função do convênio que instituiu 

o PROAHSA, os aprimorandos são isentos do pagamento do CEAHS. Ao final do Programa o 

aprimorando deve apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso sobre tema relativo à área de saúde.  

 

 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA AS PROVAS DA 1ª e 2ª FASE 

 

Programa para as provas: 

 Estrutura e Organização do Sistema de Saúde Brasileiro: do SUS e da Saúde Suplementar. 

 Níveis Assistenciais: Primário, Secundário e Terciário. 

 Gestão do SUS 

 Sistemas de Financiamento da Saúde 

 Epidemiologia como Ferramenta para a Administração em Saúde. 

 O Hospital – organização, funcionamento e seu papel no sistema de saúde. 

 Modelos de Gestão de Serviços de Saúde 

 Gestão da Qualidade nos Serviços da Saúde 

 Segurança do Paciente nos Serviços de Saúde 

 Gerenciamento de Projeto 

 Situação atual da Saúde no Brasil, Estado de São Paulo e Município de São Paulo. 

 Temas da atualidade e compreensão de textos. 
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