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Nome: Finanças e Custos no Setor de Saúde
Área: Gestão de Organizações de Saúde (17157)

 
Datas de aprovação:

CCP: 28/09/2017 CPG: 05/12/2017 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:
2857292 - Carlos Alberto Grespan Bonacim  - 06/11/2017 até data atual
1266555 - Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi  - 08/05/2018 até data atual
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Objetivos:

Esta será uma disciplina com o objetivo de desenvolver uma visão crítica sobre a importância dos artefatos de finanças e
custos, a partir de abordagens teóricas, para o desenvolvimento de modelos de mensuração, de avaliação e controle e
de prestação de contas para as organizações de saúde pública, inseridas em um ambiente tecnológico com restrições
de financiamento e de regulação.

 
Justificativa:

Esta disciplina, procurará estimular reflexões sobre o setor de saúde pública no Brasil, essencialmente acerca da
ausência de instrumentos contratuais que estabeleçam claramente as prerrogativas, as obrigações metas e de critérios
de avaliação performance (financeira e de custos, processos e econômica) no sistema de saúde público brasileiro. Tais
condições têm produzido uma diversidade de políticas públicas, abordagens e conflitos de agência – campo fértil para
discussões, pesquisas e projetos.

 
Conteúdo:

Gestão de Saúde, SUS, e o modelo de regulação dos serviços no setor. Financiamento da saúde pública. Governança
em Organizações de Saúde. Metodologias de custeio. Gestão de custos em organizações de saúde. Avaliação de
performance em organizações de saúde.
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Forma de avaliação:

• Apresentação de seminários 
• Desenvolvimento de artigo

 
Observacão:

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


