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Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP 

Coordenação de Pós-graduação e Extensão  

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM AUDITORIA EM SAÚDE 
 

 

Apresentação 

 

O curso de pós-graduação lato sensu em Auditoria em Saúde apresenta uma 
proposta interdisciplinar entre as áreas de gestão, serviços e auditoria em saúde 
visando o desenvolvimento de competências relativas à atuação do auditor em 
saúde.  
 

Além disso, os profissionais ao final do curso estarão habilitados a reconhecer os 

princípios de auditoria e empregar os conceitos, desenvolvendo estruturas e 

processos na área. As disciplinas e atividades foram pensadas a partir da ideia de 

planejamento, gestão, implementação e avaliação voltado para a auditoria em 

saúde, colaborando assim com a melhoria da atuação das instituições públicas ou 

privadas.  

 

Objetivo Geral 

 

Oferecer aos profissionais das áreas de saúde e afins aperfeiçoamento e 

atualização dos conhecimentos na área de Auditoria em saúde.  

 

Público-alvo 

 

Profissionais de saúde e gestão, quais sejam: Administradores, Contadores, 

Bacharéis em Direito, Bacharéis em Saúde, Sanitaristas, Biólogos, Nutricionistas, 

Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Profissionais de educação física, Serviço 

Social, Fonoaudiólogos, Dentistas, Terapeutas ocupacionais, Psicólogos, 

Biomédicos, Farmacêuticos e Gestores.  

 

Metodologia de Ensino: Aulas expositivas e dialogadas com auxílio dos recursos 

audiovisuais disponíveis, reservando-se a possibilidade de organização de 

seminários, estudos de caso e visitas técnicas. 

 

Corpo Docente  

 

Composto predominantemente por mestres e doutores. 

 

Informações Gerais 
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Carga Horária: 360 horas 
 
Horário das aulas: As aulas são quinzenais, ocorrendo nos turnos matutino e 
vespertino. Você pode escolher participar na turma que se encontra aos sábados ou 
na turma que se encontra aos domingos. 

 
*Os alunos poderão concluir em 12 meses com a entrega do TCC ou poderão 

entregar o TCC em até 3 meses após a conclusão das disciplinas.  

 

Matriz Curricular 

 

Módulo 1 -  Formação Geral em Saúde 

 
Metodologia da Pesquisa Científica 25 horas 
Políticas de Saúde no Brasil 25 horas 
Modelos e Redes de Atenção em Saúde 25 horas 
Docência do Ensino Superior 25 horas 
 

Módulo 2 -  Tópicos Especiais em Saúde  

 
Planejamento e Gestão em Saúde  25 horas 
Sistema de Informação em Saúde  25 horas 
Vigilância à Saúde e Promoção da Saúde 25 horas 
Bioética, Aspectos Jurídicos do Setor Saúde e Noções de Compliance 25 horas 

 

Módulo 3 -  Formação em Auditória em Saúde 

 
Auditoria Suplementar, Custos e Qualidade Saúde  25 horas 
Auditoria de Contratos e Convênios do setor Saúde 25 horas 
Auditoria de Assistência à Saúde – Rede Básica e Vigilância à Saúde 25 horas 
Auditoria de Assistência à Saúde – Rede Especializada 25 horas 
Trabalho de Conclusão de Curso                 60 horas 

 

 

 


