
 

Objetivos de Aprendizagem 

Curso de Especialização em Administração Hospitalar e de Sistemas 

de Saúde (CEAHS) 

 

OAG 1 – Terá capacidade de aplicar conhecimentos das várias áreas da Administração a fim de colaborar 

na gestão das organizações da área de Saúde a atuar no setor equilibrando o aspecto social e o 

desempenho organizacional. 

OAE 1.1 – Será capaz de identificar, diagnosticar e propor soluções de problemas organizacionais 

em prestadores de serviços de Saúde como hospitais, clínicas, empresas de diagnóstico, entre 

outros. [CONHECIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR] 

OAE 1.2 – Será capaz de avaliar o cenário político, de planejamento, de utilização e de 

implantação dos serviços de saúde em nível local, municipal, estadual e federal identificando as 

diretrizes a serem seguidas de acordo com suas características demográficas, epidemiológicas, 

sociais e culturais. [AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE] 

OAE 1.3 – Os alunos demonstrarão competência na aplicação de raciocínio lógico e quantitativo 

em problemas de gestão. [MÉTODOS QUANTITATIVOS E RACIOCÍNIO LÓGICO] 

OAE 1.4 – Os alunos demonstrarão habilidades de buscar informações para integrar sua realidade 

aos conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas da Administração. [BUSCA DE 

INFORMAÇÕES] 

 

OAG 2 – Ser capaz de se comunicar com diferentes públicos. 

OAE 2.1 – Ser capaz de produzir documentos profissionais de qualidade. [COMUNICAÇÃO 

ESCRITA] 

OAE 2.2 – Ser capaz de fazer apresentações de qualidade, utilizando-se de recursos tecnológicos 

apropriados. [COMUNICAÇÃO ORAL] 

 

OAG 3 – O aluno egresso do CEAHS estará preparado para analisar e propor soluções para dilemas éticos. 

OAE 3.1 – O aluno egresso do CEAHS será capaz de identificar dilemas éticos em decisões de 

gestão e avaliar as especificidades das questões éticas do setor Saúde e do acesso e da 

disseminação da informação. [IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS ÉTICOS] 

OAE 3.2 – O aluno egresso do CEAHS será capaz de incorporar a reflexão ética na análise de 

efeitos e consequências de decisões de gestão e na proposição de formas de ação. 

[INCORPORAÇÃO DE ASPECTOS ÉTICOS] 


