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Média: R$ 4.182,49

*Salário médio bruto mensal calculado de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

*Fonte: Salario.com.br

Administrador Hospitalar

O curso de
GESTÃO 
HOSPITALAR
é pra mim?

O curso de
GESTÃO
HOSPITALAR
é pra mim?

EAD

O cursoO curso

O curso de Gestão Hospitalar tem como objetivo formar profissionais 
para atuar nos processos de planejamento, organização, direção, 

controle e gerenciamento dos serviços de saúde.

Por meio das competências desenvolvidas, o egresso estará 
preparado para controlar e organizar processos de compras, custos, 

gestão de processos em saúde e gestão de pessoas, bem como 
acompanhar, supervisionar contratos e convênios e elaborar 

estratégias de marketing.

A matriz curricular do Tecnólogo em Gestão Hospitalar está 
fundamentada em disciplinas teóricas e práticas voltadas 

especificamente para a capacitação para o mercado de trabalho. 
Nesse sentido, devem fazer parte do percurso de aprendizagem 

disciplinas como Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão da 
Qualidade e de Pessoas, Administração em Saúde, entre outras.
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Onde posso cursar?Onde posso cursar?

Por se tratar de um curso que capacita profissionais para cargos de 
Gestão, o Tecnólogo em Gestão Hospitalar traz boas possibilidades 

de remuneração.

No entanto, é válido lembrar que a entrada no mercado de trabalho 
pode acontecer por meio de cargos como Auxiliar e Analista, até 

chegar a patamares mais altos. Além disso, os setores de atuação 
e porte da empresa também podem influenciar diretamente no 

salário do profissional.

Articulado e comunicativo, 
com boas habilidades de 
relacionamento interpessoal

Facilidade de liderança 
e trabalho em equipe

Forte responsabilidade 
social, ética e profissional

Facilidade para atividades de 
organização e planejamento

A escolha da universidade é determinante tanto para garantir a 
melhor experiência acadêmica, de modo que os anos de 
formação entreguem todos os conhecimentos técnicos e 

práticos necessários para a atuação profissional, quanto para a 
entrada no mercado de trabalho, que exigirá justamente tal 

preparação.

Por isso, escolha cursar Gestão Hospitalar no Centro 
Universitário capaz de fornecer a formação de excelência que 

você precisa!

Conheça alguns dos diferenciais do curso de
Gestão Hospitalar EAD do UNIFAA:

1

2

3

Rápida inserção no 
mercado de trabalho

Curso personalizado no seu 
ritmo - autonomia

Gestão que salva vidas

Nos cursos EaD UNIFAA o conteúdo é liberado de 
acordo com seu progresso, à medida que você 
conclui uma etapa. Dessa forma, você realiza o curso 
no seu ritmo, com uma Trilha de Aprendizagem 
ajustada conforme seu desempenho, e pode contar 
com a equipe de tutores e dos polos presenciais 
caso necessite de algum suporte. Mesmo a 
distância você nunca está sozinho!

O curso de Gestão Hospitalar do UNIFAA se 
encaixa na formação de Tecnólogo e pode 
ser concluído em 3 anos (6 semestres), o que 
garante ter seu diploma e poder executar 
essa nova profissão em um curto espaço de 
tempo.

A metodologia UNIFAA coloca o aluno no 
centro da experiência de aprendizagem. 
Através da prática você vai lidar com novas 
tecnologias e métodos que serão o futuro da 
Gestão Hospitalar, tornando-se assim um 
profissional capacitado para a evolução da 
gestão em saúde e para os desafios futuros, 
e cumprindo o importante papel de gerir 
recursos para salvar vidas.

"O egresso do curso de Gestão
Hospitalar encontra pela

frente um futuro de oportunidades, 
já que hoje, a tendência no setor

de saúde é a demanda e a busca pela
contratação de profissionais com

excelentes noções de gestão aplicáveis
especificamente para o setor.

No curso do UNIFAA, o aluno desenvolve uma visão sistêmica da 
área com foco na inovação. Por meio das atividades práticas 

(Projetos Integradores) que ocorrem ao final de cada período, a 
capacitação para o mercado de trabalho é vivenciada diretamente 

nas áreas mais relevantes da Gestão Hospitalar.

Com dedicação, estudo e aprofundamento
das disciplinas, o aluno adquire competências

e habilidades extremamente buscadas
e visadas no mercado de trabalho."

Alessandro Menezes Paiva,
Coordenador do curso de

Gestão Hospitalar EAD do UNIFAA

Dica do
coordenador

A matriz curricular do curso de Gestão Hospitalar EAD do 
UNIFAA é composta por Teoria, Prática, Atividades 
Complementares e Extensão, de modo a integrar as 
facilidades e a flexibilidade de uma graduação a distância 
com a vivência prática necessária para formar alunos 
realmente qualificados para o mercado de trabalho.

A cada semestre, os alunos são incentivados por meio de um 
Projeto Integrador, que permite vivenciar a Gestão 
Hospitalar de diferentes formas, como na formulação de 
sistemas de gestão sustentáveis e projetos inovadores.

No modelo EAD do UNIFAA, o aluno tem autonomia no seu 
processo de aprendizagem, por meio de métodos ativos de 
ensino, e o apoio constante do corpo docente da 
instituição.

Os momentos a distância acontecem com a facilitação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço que 
reúne o material didático e disponibiliza as atividades de 
estudo. O aluno tem à disposição materiais atualizados e 
inovadores, com diversas etapas de conhecimento como 
desafios, questões, e-books, dicas do professor e Saiba Mais, 
e ainda pode acessar a Sala de Tutoria e Webconferências 
(aulas ao vivo) — tudo no seu tempo e do seu jeito. Os 
momentos presenciais, por sua vez, acontecem nos polos 
EAD espalhados em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

O UNIFAA é o MELHOR Centro
Universitário do estado do
Rio de Janeiro!

São os mais de 50 anos de tradição e história
que, unidos à qualidade de ensino reconhecida
pelo MEC, corpo docente de excelência e meto-
dologia de ensino diferenciada garantiram ao
Centro Universitário de Valença o título de
MELHOR Centro Universitário do estado do
Rio de Janeiro.

Com opções de cursos de graduação presencial,
semipresencial e à distância, além de diferentes
opções de pós-graduação, o Centro Universitário
é composto por estrutura moderna com três campi:

Campus Sede - Salas de aula modernas, laboratórios para atender aos variados
cursos e disciplinas, Clínica Odontológica e Policlínica Veterinária;

Campus Saúde - Hospital e Maternidade Escola;

Hospital Veterinário Escola - Fazenda experimental para os alunos de Medicina
Veterinária.

No UNIFAA, o ensino é voltado para a prática: por meio da metodologia ativa
de ensino, todo o processo de aprendizagem é formulado para que o aluno se
torne o protagonista do saber, em um ambiente inovador que garante a  formação
integral do estudante.

Tipo: Tecnólogo //  Duração: 6 semestres

Perfil hands-on: operacional, 
prático e proativo

Resolutivo e focado em 
soluções / produtividade

Para saber se o curso de Gestão Hospitalar é para você, confira 
algumas das aptidões e características que podem ser 
especialmente úteis para o aluno de Gestão Hospitalar:

Cidade de ValençaCidade de Valença

O UNIFAA está localizado no município de Valença,
no sul do estado do Rio de Janeiro, a 89 km da capital.
Com cerca de 76,5 mil habitantes, Valença é vizinha dos

municípios de Rio das Flores, Vassouras e Barra do Piraí.

Além da tradição histórica ligada às várias fazendas da
região e do potencial para o ecoturismo, Valença também
é conhecida como uma cidade universitária, com um polo
que atrai estudantes de outras regiões do estado e do

país para viver a experiência acadêmica em um ambiente
acolhedor e preparado.

A instituiçãoA instituição

Os conhecimentos e habilidades
desenvolvidos na formação em
Gestão Hospitalar capacitam o
profissional para atuar diretamente
no gerenciamento de instituições do
setor de saúde, tais como hospitais,
clínicas, consultórios e maternidades.

Sua atuação está relacionada 
principalmente a rotinas administrativas, 
como controle de orçamento, planejamento 
de custos, processos de compra etc., e 
ainda a gestão de pessoas e de qualidade, 
sempre com foco estratégico.

https://www.instagram.com/unifaa.ead/
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