
O curso de Gestão Hospitalar da Celso Lisboa prepara gestores inovadores. O 
curso contempla os conhecimentos e competências necessárias ao gestor para 
a organização e o gerenciamento de hospitais públicos ou privados e de clínicas 
médicas, laboratórios de análises clínicas, spas e casas de repouso. Com 
duração mínima de 3 anos o curso aborda conhecimentos na área de 
empreendedorismo, de gestão de processos, de gestão de projetos, de gestão 
administrativa, de gestão financeira, de gestão de pessoas e de gestão 
operacional dos serviços de saúde. Além disso o curso também prepara o operacional dos serviços de saúde. Além disso o curso também prepara o 
estudante para a pesquisa e para a inovação tecnológica em saúde. O 
profissional será capaz de gerir a infraestrutura do espaço físico, organizar a 
logística dos serviços em saúde, controlar e garantir a qualidade dos insumos, 
equipamentos e materiais, assim como planejar e monitorar os recursos 
humanos, sempre inovando para a melhoria contínua dos serviços.

•  Quantidade de competências: 18

•  Quantidade de horas: 2400

•  Duração do curso: 6 semestres

•  Acesso ao Liga Online

Este curso inclui:

Gestão
Hospitalar
Tecnólogo

Sobre o curso

Graduação digital



1O SEMESTRE

Compreender os pressupostos da administração hospital e da psicologia organizacional, 
sendo capaz de administrar serviços de saúde, gerenciar conflitos e gerenciar equipes.
Compreender os princípios do empreendedorismo, de marketing e bioética.
Ser capaz de elaborar documentos técnicos e utilizar ferramentas de informática para a 
gestão hospitalar.

2O SEMESTRE

Ser capaz de aplicar os conhecimentos em matemática financeira e bioestatísca na gestão 
hospitalar.
Ser capaz de gerenciar os custos de uma unidade de saúde.
Compreender os pressupostos econômicos, o mercado em saúde e a gestão de projetos em saúde.

3O SEMESTRE

Compreender a organização do sistema de saúde brasileiro, a sua legislação e as políticas de 
saúde vigente, bem como ser capaz de atuar na vigilância em saúde na rede pública e privada.
Ser capaz de elaborar um planejamento estratégico e realizar a gestão de processos para a 
sua implementação.
Conhecer os sistemas de informação em saúde e desenvolver processos avaliativos utilizando 
as informações em saúde.

4O SEMESTRE

Ser capaz de identificar os riscos associados ao trabalho para planejar e implantar um plano de gestão 
da segurança e da saúde do trabalhador.
Conhecer os pressupostos e processos que envolvem a gestão de pessoas em uma unidade de saúde.
Compreender a organização e a logística hospitalar sendo capaz de realizar a gestão de uma unidade 
hospitalar.
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5O SEMESTRE

Conhecer os pressupostos da arquitetura hospitalar e ser capaz de fazer a gestão da 
hotelaria da unidade de saúde.
Ser capaz de realizar a gestão de resíduos, de equipamento, de insumos e de materiais 
hospitalares.
Conhecer e aplicar os princípios da acreditação e da gestão da qualidade em saúde na 
gestão de farmácia hospitalar, de nutrição hospitalar e de serviços especializados.

6O SEMESTRE

Compreender a legislação aplicada à saúde, sendo capaz de implementar processos licitatórios e 
constratualizões em uma unidade hospitalar.
Conhecer o faturamento hospitalar e ser capaz de implementar as comissões hospitalares e 
processos de auditoria em saúde.
Compreender o processo das operadoras e planos de saúde sendo capaz de realizar a sua gestão.
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