CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
O

tecnólogo

em

Gestão

Hospitalar

atuará

nos

processos

de

planejamento, organização e gerenciamento dos serviços de saúde. Terá
condições de controlar e organizar processos de compras, controle de custos,
bem como acompanhar e supervisionar contratos e convênios.
Estará apto a compor quadros gerenciais nos mais diversos setores de
saúde, organizando equipes de trabalhos, identificando prioridades e
implementando ações inovadoras ao serviço.
O curso de Curso Superior de Tecnologia (CST) em Gestão Hospitalar
da Faculdade Guarapuava tem por objetivo permitir ao egresso, obter
adequado conhecimento teórico e instrumentalização técnica formando um
profissional apto a assumir responsabilidades técnicas e administrativas,
planejar e executar estudos, projetos ou pesquisas científicas ligadas à Gestão
Hospitalar, dominando avanços tecnológicos e reconhecendo as possibilidades
de ampliação do mercado de trabalho. Através de uma ótica de formação,
humanista crítica e reflexiva de profissionais com competências e habilidades
para atuar em todos os níveis da Gestão Hospitalar pública e privada.
Assim, o CST em Gestão Hospitalar tem por objetivo formar profissionais
críticos e reflexivos, com conhecimento teórico-metodológicos, éticos-políticos
e técnico-operativos, competentes e capazes de interagir no social, científico e
tecnológico, com ética e comprometimento com a política de saúde,
sintonizado com as particularidades das demandas regionais, onde a
assistência gestora ocorrerá em todos os níveis das diversas ações de saúde
individuais e coletivas se fizer necessária para o bem estar dos colaboradores
e clientes. Como também possibilitar a formação de agentes capazes de
responder às exigências da maioria da sociedade como profissionais cidadãos,
que contribuam efetivamente para o acesso de todos a um sistema público de
saúde eficaz e de qualidade. O Curso tem por objetivos:
Formar profissionais capazes de liderar os diversos serviços e setores
da instituição, coordenando equipes multiprofissionais;
Dotar com conhecimentos atuais e fundamentais das práticas de gestão,
apresentando as tecnologias mais atuais;

Capacitar os alunos para executar ações com responsabilidade sócioambiental, postura ética e humanização no atendimento;
Formar gestores que mantenham bom relacionamento e comunicação
no ambiente organizacional e diversas instâncias do ambiente externo;
Formar profissionais capazes de administrar os serviços de hospitais e
congêneres;
Formar gestores capazes de gerenciar sistemas privados de saúde e de
“seguro saúde”;
Qualificar e credenciar profissionais que já atuem na área da saúde;
Executar ações com responsabilidade sócio-ambiental, postura ética e
humanização no atendimento.
PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
Os profissionais graduados pela Faculdade Guarapuava deverão
demonstrar formação teórico-metodológica condizente com as diretrizes
próprias da área, devendo desenvolver competências e habilidades gerais, que
lhes oportunizem autonomia intelectual e as aptidões necessárias para o
desenvolvimento de atividades conceituais e práticas, que lhes permitam sua
inserção no mundo do trabalho e sua intervenção como agentes de
transformação social. O profissional graduado pela Instituição deverá, portanto,
ter formação adequada, capacidade crítica e de observação, facilidade para a
formulação de diagnósticos, diretrizes e propostas para cenários diversos da
sua área de atuação. Em assim sendo, deverão adquirir domínio de bibliografia
específica e conhecimento, que lhes permita a compreensão da realidade
social e a capacidade de articulação entre a teoria, pesquisa e prática social.
A FG 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: 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.
O profissional formado em Gestão Hospitalar da FG poderá atuar em
toda esfera de gestão da área de saúde como hospitais, clínicas, planos de

saúde, laboratórios, além de outros serviços gerenciais, com habilidades
empreendedoras necessárias às atividades de planejamento, organização,
direção e controle de custos, bem como acompanhar contratos e convênios.
ATRIBUIÇÕES DO EGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO
• Utilizar os instrumentos de controle gerencial, fundamentando-se nos
planejamentos estratégicos institucionais;
• Planejar os principais recursos gerenciais no campo de gestão de
pessoas;
• Otimizar os procedimentos gerenciais de administração financeira e
orçamentária, com foco no desenvolvimento e controle de custos dos diversos
procedimentos e serviços de saúde;
• Projetar os programas de qualidade em saúde, frente à realidade dos
diversos cenários assistenciais em saúde;
• Desenvolver as abordagens de gestão mais atuais, com o foco
direcionado para a adequação na atuação no setor saúde.
• Elaborar projetos de controle de entradas e saídas de funcionários,
pacientes, familiares, fornecedores e visitantes;
• Participar da concepção arquitetônica hospitalar, demarcando as
necessidades dos diversos setores de modo a potencializar os processos
assistenciais;
• Inserir a unidade do setor privado no âmbito da rede assistencial, como
coadjuvante ao setor público.

O CST em Gestão Hospitalar visa a construção do conhecimento pela
participação nas atividades desenvolvidas nas áreas administrativas, da saúde
e das 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 sociedade em que está inserido.

