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Pré-requisitos Sem pré requisitos
[unidades curriculares que
lhe devem preceder ou
competências à entrada]
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Objetivos de - Analisar o sistema de saúde, a sua estrutura e funcionamento
aprendizagem/
- Intervir no processo de administração em saúde e de gestão das

[Descrição dos objetivos
gerais e/ou específicos] organizações de saúde em ambiente de familiaridade com os fenómenos de
[Conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver saúde e de doença
pelos estudantes]
- Adquirir capacidade crítica para a tomada de decisão, aplicando os
(máx1000 carateres)

conhecimentos às diferentes situações
- Contribuir para a melhoria da gestão da informação e do conhecimento em
saúde no seu contexto organizacional específico
Conteúdos - Os sistemas de saúde em países da União Europeia
Programáticos - Conceito, criação e evolução dos sistemas de saúde: os modelos

(máx1000 carateres) Bismark e Beveridge
- Sistema de Saúde Português. A história das políticas de saúde
- Os ciclos políticos na saúde de 1975 a 2011
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão de Recursos Materiais e Sistema Logístico
- Gestão da Qualidade em Saúde
- Controle de gestão
- Sistema de Informação para a Gestão
Demonstração da coerência
entre os conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

Os conteúdos foram definidos de acordo com os objetivos, abordando a
organização dos sistemas de saúde nos países da OCDE,
particularizando o caso português, a gestão de Recursos Humanos e de
materiais, mencionando a evolução da gestão da qualidade, com
integração transversal aos conteúdos da importância dos sistemas de
informação e o controlo de gestão.

Metodologias de ensino
(avaliação incluída)

Considerando que o estudante deve ser responsabilizado a participar
ativamente no processo, pretende-se que desenvolva trabalho
individual e de grupo.

[indicar os produtos, critérios e
pesos de avaliação]
(máx1000 carateres)


Serão utilizadas as seguintes estratégias:
Discussão e resolução de problemas



Leitura e discussão de textos



Trabalho de grupo



Trabalho individual

AVALIAÇÃO:
A definir pelo grupo de estudantes e pelo professor prevendo-se a
realização de um trabalho individua e um trabalho de grupo .
Demonstração da coerência
entre as metodologias de
ensino com os objetivos de
aprendizagem
(máx3000 carateres)

Recorre-se a uma metodologia expositiva, numa primeira fase, para
enquadrar os estudantes nas problemáticas das várias áreas da
Gestão em Saúde. Num segundo momento, desenvolvemos com os
estudantes trabalhos de grupo, com a presença do professor,
analisando e discutindo os temas desenvolvidos pelos diferentes
grupos de trabalho recorrendo a casos práticos
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Bibliografía complementar
Situações especiais
[estudantes com estatuto
especial,

