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Análises Clínicas

Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O curso de pós-graduação em Análises Clínicas como uma formação específica e atualizada é
diferenciada com foco nas áreas profissionais da saúde. Apresenta um desenho pedagógico
possibilitando a atualização de profissionais em técnicas aplicadas ao diagnóstico laboratorial. Está
estruturada para aperfeiçoamento, com um elevado nível de conhecimentos e de competências não só
para realização de procedimentos laboratoriais complexos, avaliação e interpretação técnica dos
resultados, mas ainda para a formulação de questões, resolução de problemas e discussão de resultados
em áreas relevantes como a Toxicologia, Biotecnologia Industrial, se consolidando num domínio tão
precioso quanto indispensável para a qualidade da saúde do cidadão e da comunidade.
O profissional especialista estará apto para atuar na área da saúde através do aprimoramento de
conhecimentos das metodologias utilizadas em laboratórios de análises clínicas e na área de pesquisa
científica para atuar no mercado de trabalho de forma compatível com os avanços científicos e
tecnológicos, além de desenvolver o espírito de investigação para solucionar problemas e para atuar em
pesquisas.

GRADE CURRÍCULAR








IOQUÍMICA, IMUNOLOGIA E HORMÔNIO-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
GARANTIA E CONTROLE DA QUALIDADE NO LABORATÓRIO CLÍNICO-60h
HEMATOLOGIA, IMUNOHEMATOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA E URINÁLISE-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Gestão Hospitalar
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O Curso de especialização em gestão hospitalar planeja e coordena a área de Recursos Humanos, a
parte administrativa e contábil, em conjunto com outros profissionais, planejando e executando
orçamento que prevê todas as receitas e despesas dos diversos departamentos. É responsável por todas
as partes de compras, serviços de limpeza e alimentação, implanta controles para que sempre exista
uma efetiva utilização física e financeira dos recursos dos hospitais. O gestor hospitalar é responsável
pelo bom desempenho de um hospital, desde a implantação de rotinas de trabalho até os
equipamentos necessários ao seu funcionamento; estabelece também a ligação entre o corpo clínico e
os diversos setores do hospital e do hospital com os órgãos governamentais.
O profissional especialista estará habilitado a exercer cargos ou funções relacionadas com gestão
hospitalar e gestão de saúde, como chefias, coordenações, direções e outras tarefas exigidas em
Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, laboratório de Análises Clínicas, públicas ou privadas, para a prática
das mais recentes teorias e tecnologias, aliando-se assim o ensino-pesquisa, através dos mais modernos
processos administrativos, para o exercício de cargos ou funções relacionados com a administração
hospitalar e contribuir para uma visão ampla do processo administrativo hospitalar.

GRADE CURRÍCULAR








DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
GESTÃO DE PESSOAS-60h
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA-60h
MARKETING HOSPITALAR-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA HOSPITALAR-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

51 984267354 | 994621771

Enfermagem do Trabalho
Duração: 6 meses

Carga horária: 850 h
O curso Enfermagem do Trabalho do programa de pós-graduação Lato Sensu busca incrementar uma
visão prevencionista e de proteção à saúde dos trabalhadores estimulando a busca pelo saber e
compreensão dos processos saúde – doença e trabalho, criando alternativas para melhorar a relação do
homem com o trabalho e a vida social.
O profissional especialista estará apto para avaliar condições do ambiente de trabalho para promoção
da saúde do colaborador; A conhecer as mais variáveis técnicas para garantir a segurança do
trabalhador, a interpretar os problemas decorrentes da atribuição do trabalhador, a minimizar os
acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de
trabalho do colaborador, desenvolvendo habilidades interpessoais e de comunicação capazes de auxiliar
na formação de profissionais alinhados com as políticas de Segurança no Trabalho sobre as técnicas
operacionais referentes à qualidade de vida no Trabalho, projetando, desenvolvendo, implementando
programas de Qualidade, de melhoria da produtividade e de Segurança do Trabalho.

GRADE CURRÍCULAR









DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
ENFERMAGEM DO TRABALHO / EMERGÊNCIAS MÉDICAS-60h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO-400h
FISIOLOGIA E ERGONOMIA / TOXICOLOGIA E DOENÇAS OCUPACIONAIS-60h
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, ÉTICA PROFISSIONAL E CIÊNCIAS SOCIAIS E
PSICOLÓGICA DO TRABALHO-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
SEGURANÇA DO TRABALHO / HIGIENE DO TRABALHO SANEAMENTO DO MEIO-60h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h
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Urgência e Emergência
Duração: 6 meses
Carga horária: 450 h
O Curso de Especialização em Urgência e Emergência apresenta um viés transdisciplinar com ênfase na
atualização permanente sobre as diversas abordagens teóricas fundamentadas na necessidade de
qualificar e despertar para este campo de amplo aprendizado onde é extremamente importante aliar
conhecimentos teóricos e práticos na formação do profissional para o atendimento em emergência e
urgência, com a proposta de instrumentalizar o profissional de saúde para exercer o suporte adequado
as diversas situações de risco ligado à vida e encontrar mecanismos para minimizar os agravos em
emergência.
Ao concluir a especialização, o egresso especialista em Urgência e Emergência estará apto ao exercício
profissional com qualificação pessoal embasado domínio num estudo detalhado sobre os processos de
conhecimentos técnicos que resultantes na recuperação e minimização de sequelas do paciente a
descrever ações de assistências de modo técnico e científico visando à melhoria do atendimento do
cliente crítico a conhecer as mais variáveis técnicas para garantia do atendimento emergencial, a
reconhecer os papéis, e as responsabilidades na área da emergência, a determinar as ações que
atenderão melhor as necessidades do paciente e ao reconhecimento de sintomas ou o diagnóstico do
paciente na realização da anamnese.

GRADE CURRÍCULAR








ASSISTÊNCIA À VÍTIMA NA EMERGÊNCIA-60h
AVALIAÇÃO E ABORDAGEM INICIAL DA VÍTIMA-60h
CONCEITOS BÁSICOS DA EMERGÊNCIA MÉDICA-60h
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR-60h
ÉTICA, SEGURANÇA E FALHA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE-60h
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO-90h
ESTUDO INDIVIDUAL-60h

