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Sigla: GOS5707 - 2 Tipo: POS
Nome: Redes de Serviços e Modelos de Organizações de Saúde
Área: Gestão de Organizações de Saúde (17157)

 
Datas de aprovação:

CCP: 29/09/2017 CPG: 07/11/2017 CoPGr:

Data de ativação: 28/02/2018 Data de desativação:

 
Carga horária:

Total: 30 h Teórica: 2 h Prática: 0 h Estudo: 1 h

Créditos: 2 Duração: 10 Semanas

 

Responsáveis:
1610580 - Perla Calil Pongeluppe Wadhy Rebehy  - 01/11/2017 até data atual
2796750 - André Lucirton Costa  - 01/11/2017 até data atual
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Objetivos:

Proporcionar ao aluno uma visão geral sobre os modelos de organizações que atuam na área de saúde. Abordar
conceitos de rede de organizações e as características da gestão de conglomerados de prestação de serviços. Na
saúde várias organizações, estruturadaspor diferentes modelos jurídicos e administrativos, se reúnem em forma de
redes para prestar serviços de saúde. Esta disciplina estuda este comportamento, com aspectos muitos particulares na
área de saúde.

 
Justificativa:

A estrutura funcional clássica das organizações públicas mostra elementos e exaustão e a incapacidade de articular
políticas públicas complexas. Outros mecanismos organizacionais, para além da burocracia, estão sendo usados para
buscar melhorar a capacidade de articulação entre diversos atores necessários para a implementação de políticas
públicas. A estrutura em redes, ou redes de organizações, é um destes conceitos que pode, em um arranjo apropriado,
manter a direção da política de governo e ajudar a envolver e articular os diversos atores organizacionais, públicos, do
terceiro setor ou privados.

 
Conteúdo:

Marco legal das Organizações no Brasil: código civil. Reformas do Estado no Brasil. Organizações da sociedade civil. A
importância da sociedade civil na articulação de políticas públicas. O público e o Estatal. Modelo de redes
organizacionais Características das organizações de saúde. Modelo de atenção básica e de atenção especializada em
saúde. Programas e campanhas.

 
Bibliografia:

• OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo: como o espírito empreendedor está transformando o
setor público. 10ª ed. Brasília: MH Comunicação, 1998. 436 p 

 • PEREIRA, L. C. B. & GRAU, N.C.O público não estatal na reforma do estado. Editora FGV. 1999 
 • BOBBIO, N. ESTADO GOVERNO SOCIEDADE. Para uma teoria geral da política 

 • SANTOS, BOAVENTURA (Org.) Democratizar a Democracia 
 • MINISTÉRIO DA SAÚDE. Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1021. 2006. 
 • MINISTÉRIO DA SAÚDE. Politica Nacional de Promoção à Saúde. Modelo de regulação e redes de serviços em

saúde.

 
Forma de avaliação:

• Apresentação de seminários • Desenvolvimento de artigo.

 
Observacão:

Estratégias de ensino/tipo de aula: • Aulas Expositivas • Seminários • Mesa-redonda.


