
O curso de Auditoria em Serviços de Saúde tem como finalidade desenvolver competências técnica ao 

profissional, capacitá-lo para as atividades envolvidas com o controle, avaliação e auditoria em sistemas de 

saúde,  tornando-o facilitador para melhorar as ações e resultados da assistência.

Além de capacita os profissionais para avaliar, de forma imparcial, o uso dos recursos em saúde, 

cooperando para aprimorar a relação custo benefício, mantendo qualidade da assistência e observância dos 

princípios éticos nos serviços e sistemas de saúde.

O curso visa ainda apresentar e debater temas atuais relacionados à auditoria de serviços e sistemas de 

saúde, estimulando formas para relacionamentos financeiramente viáveis entre prestadores e financiadores de 

serviços, com garantia da qualidade e promoção de ações para melhorar a saúde dos usuários.

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais graduados (formação completa) em medicina, enfermagem e outras profissões da área de 

saúde que atuem ou tenham interesse em atuar na área de auditoria em serviços e sistemas de saúde. 

Excepcionalmente, podem participar do curso graduados em cursos de nível superior não relacionados à 

saúde dependendo da trajetória profissional que será avaliada em entrevista com a coordenação.

AUDITORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

As duas melhores Instituições de Ensino Superior da Bahia (FAN e UNEF) se uniram para oferecer um 

programa de Pós-Graduação que lhe prepare para enfrentar e vencer todos os desafios do mercado, com 

competência para ocupar os melhores cargos em sua carreira profissional.

A PÓS-NOBRE conta com uma equipe de coordenadores e professores, mestres e doutores, com grande 

experiência profissional, trazendo a realidade prática de cada área para dentro da sala de aula. Além disso, os 

cursos dispõem de experiências realísticas em empresas, obras, escritórios, clínicas e hospitais enriquecendo o 

conhecimento e o network.

Reconhecidas pela credibilidade, por ser destaque no RUF (Ranking Universitário Folha de São Paulo), no 

Guia do Estudante (Editora Abril) e ter excelentes conceitos no MEC, a FAN e a UNEF dispõem da melhor e 

maior estrutura em laboratórios, unindo tecnologia e inovação para promover uma educação diferenciada.



• Metodologia baseada em projetos; 

• Aulas realísticas;  

• Planejamento e Gestão de Carreira; 

• Módulos opcionais para docência 

do ensino superior; 

• Promoção de Network.

• Pós-Graduação presencial;

• Carga Horária: 400 h/aula;

• 18 meses, mais TCC;

• Disciplinas: presenciais e 3 disciplinas a distância;

• Local: UNEF - Av. Luís Eduardo Magalhães. S/N. Bairro Subaé;

• Aulas: Quinzenais (aos sábados).

INFORMAÇÕES GERAIS DIFERENCIAIS 

075. 2102.9500
posgraduacao@gruponobre.net

AUDITORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DISCIPLINAS

OPTATIVAS

• Unidade de Aprendizagem Virtual

• Gestão Estratégica de Carreira Profissional

• Metodologia da Pesquisa

• Auditoria da Assistência Pré e Pós–Hospitalar 

• Aspectos Jurídicos do Setor da Saúde

• Gerenciamento e Auditoria na Assistência de Pequenos e Grandes Riscos

• Elaboração de Laudos, Pareceres e Relatórios de Auditoria

• Fraudes X Auditoria no Sistema de Saúde

• Tecnologia da Informação e Ferramentas para Uso em Auditoria

• Auditoria de Procedimentos Médicos e Enfermagem

• Auditoria em Procedimentos Administrativos, Contratos, Sistema Contábil e Gestão

• Sistemas da Qualidade da Saúde e Acreditação Hospitalar

• Trabalho de Conclusão de Curso

 

• Didática e Metodologia do Ensino Superior

• Novas Tecnologias de Aprendizagem e Mediação Pedagógica no Ensino Superior

LATO SENSO

posnobre

http://posgraduacaonobre.com.br/inscricao/

