
SOBRE O CURSO
Carga horária: 360 h/a
Periodicidade: QUINZENAL

HORÁRIOS
Quinta-feira e sexta-feira (das 18:00 às 22:00)
Sábado ( 08:00 às 12:30)
Estão previstas atividades programadas previamente com os estudantes

Duração: 12 meses
Local: Campus Pituaçu
Investimento: 18 parcelas de R$ 480,00

Consultar nossa política de descontos e condições especiais

ESTRUTURA CURRICULAR

MÓDULO LIDERANÇA EM ESG
Competência
Desenvolver atributos de liderança, que o capacite a integrar, construir, liderar e gerenciarequipes de alta performance, bem como, comunicar-se de forma assertiva, desenvolvendoa percepção empática e inclusiva. Compreender as políticas e práticas de responsabilidadesócio ambiental e padrões de relacionamento com os mais diversos públicos e atores sociaiscom foco em Environmental, Social and Corporate Governance (ESCG) .

CH

Conteúdo programático
Liderança
Aborda a temática da Liderança e gestão de equipes de alta performance. Habilidades daliderança: inteligência emocional e espiritual, comunicação assertiva, gestão do tempo enegociação

30

Cultura organizacional, diversidade e inclusão
Aborda a Cultura organizacional, suas perspectivas teóricas e metodológicas, bem comoaspectos relacionados às mudanças e aprendizagem organizacional. Os estudos etendências relacionadas à gestão da diversidade e inclusão nas organizações sãoapresentados.

30

Environmental social and governance
Aborda conceitos, metodologias e práticas relacionadas ao ESG. Tendências relacionadas agestão para a sustentabilidade, criação de valor compartilhado e negócios de impacto.

30



TOTAL DO MÓDULO 90h

MÓDULO INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Competência
Analisar e aplicar as teorias e conceitos relacionados à inovação e a competitividade.Compreender e dominar o uso de ferramentas digitais e de apoio ao processo decisório,formulação da estratégia e inovação.

CH

Conteúdo programático
Gestão estratégica
Aborda conceitos, metodologias da formulação da estratégia bem como indicadores deperformance e impactos (sociais, ambientais e de governança)

30

Gestão da inovação
Aborda os conceitos e ferramentas de inovação no contexto da transformação digital

30

Transformação digital
Aborda as temáticas de Inteligência artificial, Big data e uso de dados na geração de valor.Temas relacionados à cibersegurança, LGPD e Proteção Digital de negócios fazem parte doescopo deste módulo.

30

TOTAL DO MÓDULO 90h

MÓDULO GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE
Competência
Analisar e compreender diferentes temas para atuar na gestão da qualidade e dogerenciamento de riscos em instituições de saúde, com vistas a prática assistencial segura.
Habilitar o profissional para o planejamento, organização, desenvolvimento de ações eavaliação de processos assistenciais e gerenciais no serviço de saúde de organizaçõespúblicas, privadas e do terceiro setor.

CH

Gestão da qualidade em serviços 30
Planejamento e gestão da logística em serviços de saúde 30
Processo de Acreditação 30
TOTAL DO MÓDULO 90h

MÓDULO GESTÃO DA EXPERIÊNCIA DO PACIENTE - INTEGRADOR
Competência
Analisar, compreender o conjunto de percepções e impressões do paciente a partir da suaexperiência no serviço de saúde, Utilizar técnicas e ferramentas de gestão inovadoras

CH



voltadas para a realização de um diagnóstico organizacional, definição de métricas eimplantação de um modelo de gestão centrado na experiência do paciente.
Articular, mobilizar e colocar em ação diferentes saberes para responder de forma originale criativa aos desafios propostos no módulo Integrador, concebendo soluções inovadoras,viáveis e adequadas para as situações e casos apresentados.
Customer Success (CS) e Customer Experience (CE). Experiência e jornada do paciente 30
Métrica e CRM da Gestão da Experiência do paciente 30
Tecnologia e inovação aplicada à experiência do paciente. Telemedicina e Tendências 30
TOTAL DO MÓDULO 90h

COORDENAÇÃO

Profa. Ma. Cristiane Carbonell Rabello
Possui graduação em Administração com Habilitação em Administração Hospitalar pela Universidade do Valedo Rio dos Sinos (UNISINOS), especialização em Gestão em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grandedo Sul (UFRGS),especialização em Desenvolvimento HUmano pelo Centro de Mediadores (CMIES) emestrado em Engenharia da Produção - ênfase em Qualidade pela Universidade Federal do Rio Grande doSul (UFRGS).
Atuou na Gestão de diversas Instituições de Saúde e como professora titular e coordenadora de curso deGraduação e Pós Graduação na Escola de Negócios da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) eCentro Universitários Metodista IPA.
É sócia diretora da R&S Assessoria e consultoria Ltda, empresa especializada em consultoria empresarial naárea da saúde, capacitação e desenvolvimento de pessoas. Atualmente é professora e Coordenadora Geralda Pós Graduação Lato Sensu da Universidade Católica do Salvador (UCSAL).


