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1 Ajustável à data de publicação em Diário da República 

Curso CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAUDE 1ª edição 2021 

Coordenação Professora Doutora Carolina Miguel da Graça Henriques e Doutor Rui Manuel Passadouro da Fonseca 

Descrição 

A Pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde integra um total de doze unidades curriculares, 
repartidas por um semestre letivo. 
Nesta Pós-graduação estão incluídos conteúdos teóricos de gestão aplicada à saúde, procurando 
qualificar os formandos para a gestão dos processos de aquisição, operacionalização/implementação 
e manutenção dos recursos; para a transformação desses recursos em serviços e para a produção de 
mudanças nas condições de saúde dos cidadãos, com utilização de sistemas de informação, técnicas 
e procedimentos de inovação e melhoria contínua. Na lecionação privilegiam-se as metodologias de 
ensino-aprendizagem centradas em estudos de caso e na resolução de problemas, em aulas cuja 
tipologia é sobretudo teórico-prática. Recorrer a casos reais para a análise de problemas específicos 
na gestão em saúde, sugerindo soluções baseadas no conhecimento científico, no rigor metodológico 
e na adequação prática será uma metodologia implementada em todas as UCs. O curso será 
lecionado por docentes e profissionais com vasta experiência em gestão de unidades de saúde e 
formação específica e funciona em regime b-learning. 

Objectivos 

a) Adquirir competências de gestão e de liderança necessárias para um sistema de saúde sustentável; 

b) Adquirir competências que permitam ao formando adaptar ferramentas e técnicas usadas no 
desenho de processos de gestão de organizações de saúde de sucesso; 

c) Conhecer o contexto normativo em que se inserem as unidades de saúde; 

d) Adquirir competências ao nível da gestão de recursos humanos, nomeadamente na gestão de 
equipas, no recrutamento, motivação, avaliação de desempenho e retenção de talento; 

e) Aplicar técnicas de marketing úteis para potenciar as atividades de gestão desenvolvidas pelas 
instituições de saúde; 

f) Dotar os formandos de competências transversais essenciais para um bom desempenho individual e 
no contexto de equipas multidisciplinares e/ou interdisciplinares. 

Destinatários 

▪ Profissionais de saúde que exercem ou pretendem vir a exercer funções de gestão e de 
liderança nas organizações de saúde; 

▪ Profissionais de saúde que pretendem o reconhecimento da competência avançada em 
gestão pelas ordens profissionais; 

▪ Diplomados noutras áreas que procurem complementar a sua formação académica com 
conhecimentos sólidos na gestão de serviços de saúde. 

Duração 1 semestre  

ECTS 30 ECTS 

Estrutura Curricular e 
Plano de Estudos 

Aguarda publicação em Diário da República 

Calendarização A Pós-Graduação decorrerá ao longo de 1 semestre do ano letivo 2021-2022  

Candidaturas (1ª fase) 
O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre 9 de agosto a 17 de setembro (1ª fase).1 
As candidaturas devem ser feitas on-line em www.candidaturas.ipleiria.pt 
Taxa de candidatura: 60,00€ 

Publicitação dos 
Resultados  

22/09/2021 

Prazo de Reclamação 23/09/2021 a 27/09/2021 

Matrículas (1º fase) 24/09/2021 a 30/09/2021 

Candidatura (2ª fase) O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre 27/09/2021 e 19/10/2021 (2ª fase)   

Publicitação dos 
Resultados  

22/10/2021 

Prazo de Reclamação 25/10/2021 e 26/10/2021 

Matrículas (2ª fase) 26/10/2021 e 29/10/2021 

Início do curso 29/10/2021 

Requisitos mínimos Ter uma licenciatura 

Critérios de seleção e Critérios de seriação: 

http://www.candidaturas.ipleiria.pt/
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seriação a) Classificação final de Licenciatura/mestrado (50%) 
b) Apreciação do currículo académico, científico, técnico e profissional (50%) 

Documentos para 
Candidatura 

▪ Fotocópia do Certificado de Habilitações; 
▪ Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
▪ Fotocópia do BI/CC e do Cartão de Contribuinte; 
▪ Curriculum Vitae; 
▪ Outros documentos relevantes para apreciação da candidatura. 

Vagas 25 Vagas 

Matrículas e Propinas 

• A matrícula decorrerá de 23 a 30 de setembro de 2021 (1ª fase) 

• Taxa de frequência: 1.200€ 

• Seguro Escolar obrigatório (3,00€ ) 
 
O pagamento pode ser efectuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações de acordo 
com o plano de pagamentos aprovado. 
 
Possibilidade de inscrição em Unidade Curriculares Isoladas carecendo de autorização prévia do 
Diretor da ESSLei com a aplicação dos emolumentos previstos na tabela de emolumentos em vigor no 
Politécnico de Leiria. 

Informações 

▪ Escola Superior de Saúde 

Tel: 244 845 300 | e-mail: gfa.esslei@ipleiria.pt 

www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 

▪ Serviços Académicos 

Campus 2 

Tel: 244 820 312 |academicos@ipleiria.pt 

mailto:gfa.esslei@ipleiria.pt
http://www.esslei.ipleiria.pt/
http://www.ipleiria.pt/
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