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Descrição do Curso: 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar possibilita a formação de 

profissionais que atendam as demandas que emergem do mercado de trabalho e da 

sociedade e, que a partir de uma atuação comprometida e transformadora da realidade 

ofereçam apoio aos profissionais da saúde nas intervenções no processo saúde-doença, 

possibilitando o desenvolvimento de soluções tecnológicas mitigadoras dos problemas de 

saúde e da gestão das instituições.  

Objetivos do Curso: 

Formar Tecnólogo em Gestão Hospitalar, com perfil crítico, reflexivo e inovador, 

capaz de atuar no planejamento, organização e gerenciamento dos processos de trabalho 

em saúde, envolvendo a área de gestão administrativa e organizacional, estratégica, de 

pessoas, de materiais e financeira.  

Por meio do desenvolvimento de conhecimentos científicos, técnicos e 

metodológicos, o curso objetiva: 

 Preparar o acadêmico para atuar nos processos organizacionais das instituições e 

unidades de saúde, utilizando de forma adequada as ferramentas de gestão; 

 Desenvolver competências para liderança de equipes e gerenciamento dos 

serviços de saúde visando à qualidade das instituições de saúde; 

 Favorecer a compreensão as políticas públicas de saúde vigentes e sua 

importância para o equacionamento dos problemas sociais; 

 Desenvolver e aprimorar habilidades de tomada de decisões visando assegurar a 

assertividade na resolução de problemas relacionados à Gestão Hospitalar; 



 
 

 
 

 Proporcionar o domínio dos conhecimentos básicos sobre as metodologias de 

Gestão Hospitalar, como o planejamento, programação, controle e avaliação, 

incluindo a qualidade total e acreditação empresarial; 

 Preparar o aluno para atuar estrategicamente frente aos desafios da Gestão de 

Organizações Hospitalares e demandas da sociedade; 

 Desenvolver as competências necessárias à utilização e aprimoramento de 

tecnologias da área da saúde e da Gestão 

 Capacitar o acadêmico para identificar, analisar e propor soluções aos problemas 

fundamentais que afetam as instituições de saúde, contribuindo para 

desenvolvimento social; 

 Promover a pesquisa e o pensamento crítico e reflexivo, contribuindo para a 

construção e o aprofundamento do conhecimento técnico e científico. 

Objetivos do Estágio: 

O estágio curricular não obrigatório compreende a realização de atividades 

práticas e de complementação da aprendizagem, ligadas direta e especificamente à área de 

formação profissional do acadêmico, sendo prevista sua remuneração, podendo ser 

realizado em empresas públicas ou privadas, proporcionando ao aluno condições de 

desenvolvimento das competências profissionais, da formação pessoal e do espírito 

empreendedor. 

Critérios: 

 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS (DE ACORDO COM O SEMESTRE) 

 

 
 

A partir do 1º semestre 

 Preenchimento de fichas e documentos. 

 Atendimento ao público/clientes. 

 Controle e arquivo de documentos. 

 Registro de atividades administrativas. 



 
 

 
 

 
 
 

A partir do 3º semestre 

 Elaboração, implementação e avaliação de processos 
assistenciais e das atividades de apoio nas organizações de 
saúde. 

 Recrutamento, seleção e desenvolvimento do capital 
humano das organizações de saúde.  

 Atuação no processo de compras e logística de materiais.  

 
 
 

A partir do 5º semestre 

 Coordenação de ações administrativas que objetivem a 
melhoria contínua nas organizações. 

 Responsabilidades relacionadas à gerência de setores ou 
departamentos das organizações de saúde. 

 Gerenciamento dos custos, elaboração e acompanhamento 
do sistema orçamentário dos serviços de saúde.  

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

Profissionais da área de administração e demais profissionais com experiência nas 

atividades que serão desenvolvidas durante o estágio. 

Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc... 

Não há. 

Áreas de Atuação: 

O Tecnólogo em Gestão Hospitalar pode atuar em organizações de saúde de 

pequeno, médio e grande porte, tanto públicas como privadas. Pode desempenhar funções 

nas áreas administrativa e organizacional, tais como: gestão de processos, de pessoas, 

estratégica, de recursos materiais e ambientais e, financeira. 

Novo Hamburgo, 10 de março de 2016. 

 

Prof.ª Me. Caren Mello Guimarães 
Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

 

 

 

 

 


