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O1
Sobre a Faculdade 
UNIMED



Bem-vindo à Faculdade  
UNIMED

> Inspirados pelo poder transformador dos desafios, 

mudamos ainda para melhor e, desde 2016, somos 

a Faculdade Unimed, instituição credenciada pelo 

Ministério da Educação a oferecer cursos na modalidade 

Criada em 1995, a Fundação Unimed já formou  

mais de 150 mil pessoas, em todo território nacional, 

nas áreas de gestão, saúde e cooperativismo, 

entre turmas de pós-graduação, curta-duração, 

aperfeiçoamento, educação a distância e assessorias 

de gestão.
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Presencial (Portaria MEC n° 909 de 17 de agosto de 

2016) e de Educação a Distância (Portaria MEC n° 370 

de 23 de abril de 2018), tornando-nos uma escola de 

ensino superior, que já nasceu com toda a experiência e 

credibilidade da Fundação Unimed, sua mantenedora.  

 

> Portanto, a Fundação Unimed é a pessoa jurídica que 

provê os recursos necessários ao funcionamento da 

Faculdade e a representa legalmente.

 

> A Faculdade Unimed acredita no conhecimento 

como ferramenta para transformar o mundo, capaz 

de proporcionar às pessoas novas possibilidades e 
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perspectivas de ir além. O conhecimento impulsiona, 

abre caminhos, orienta para novas oportunidades, para 

um olhar diferenciado sobre o mundo e as coisas que 

nos rodeiam. O slogan da instituição resume bem isso: 

“Conhecimento para Ir Mais Longe”.  

> O nosso propósito é promover o desenvolvimento de 

profissionais de alto desempenho na área da saúde a 

partir de ações educacionais e do compartilhamento das 

melhores práticas de gestão, de forma a auxiliá-las no 

desenvolvimento de novas habilidades e capacidades 

para uma atuação mais dinâmica, contribuindo para o 

fortalecimento de todo o sistema cooperativo.
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O2
Formato das Aulas



Informações  
sobre a Pós-Graduação

Duração
12 meses.

Carga horária
360 horas.

Quantidade de Disciplinas
10 módulos com 3 a 5 tópicos  
abordados em cada.
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O3
Professores



Márcia MakdisseGuilherme Kolberg
Médica, Mestre e Doutora. Embaixadora 

de VBHC para o Brasil da VBHC Center 

Europe 

Ensina: Sistemas de Saúde Baseados em 

Valor na América Latina

Head Customer Experience e Marketing 

Research no Grupo XP 

Ensina: Customer Experience: Gestão da 

experiência do cliente

Daniel Goleman
Maior Referência em Inteligência 

Emocional do mundo (Harvard)   

Ensina: Inteligência Emocional

Chao Lung Wen
Chefe da disciplina de Telemedicina 

da FMUSP, Líder de Grupo de Pesq. 

USP em Telemedicina e Health 

Ensina: Telemedicina e Telessaúde
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Mohamed Parrini Mutlaq
CEO Hospital Moinhos de Vento

Ensina: Gestão, Finanças e 

planejamento em Saúde

Kirsten Meisinger
Professora da escola de  

Medicina de Harvard

  Ensina: Atenção primária  

e equidade em Saúde

Bárbara Letícia Mayer
Doutora em Enfermagem  

na área de Cuidado em Saúde  

na Condição Crônica  

Ensina: Enfermagem e os cuidados 

com idosos

Luiz Fernando Barros
Customer Success Manager na  

IBM para grandes corporações  

da área da saúde 

Ensina: Customer Success Manager 

(CSM) na área da Saúde
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Eduardo Carmello
CEO da Entheusiasmos Consultoria. 

Especialista em Design Thinking 

Ensina: Design Thinking aplicado a 

negócios na área da saúde

Paula Fadul
Head of Business Analytics, 

Customer Engagement NUBANK 

Ensina: Gerenciamento de 

relacionamento com o cliente (CRM) 

e ciência de dados

Gisele Alsina Nader Bastos
Gerente Médica do Hospital 

Moinhos de Vento 

Ensina: Geração de Valor  

em Saúde

Renato Gregório
Professor e pesquisador em Marketing, 

Carreira e Gestão na Saúde 

Ensina: Gestão e Negociação  

Estratégica e CRM
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Natalia Zaniboni
Cientista de Dados do Grupo Boticário 

Ensina: Modelagem estatística e machine 

learning aplicados ao Marketing

José Antônio Cirino Daniela Teles
Especialista, Mestre e Doutor; 

Gerente de Qualidade no HUGOL 

Ensina: Em breve

Sócia-Diretora na Fator RH 

Ensina: Valor gerado do produto ou 

serviço para o usuário final

Faiga Marques 
Líder e Administradora na Saúde

  Ensina: Compreender como 

otimizar a Experiência do Paciente
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Nancy Yamauchi 
Gallup Strengths Coach, Mentora de 

líderes e consultores em Saúde

Ensina: Como coletar a Experiência do 

Paciente para redesenhar os Processos

Kelly Cristina Rodrigues
CEO & Founder na Patient  

Centricity Consulting

  Ensina: Compreender a Experiência 

do paciente

 Ângela Zerbielli
Enfermeira Especialista em Gestão da 

Qualidade e Segurança do Paciente 

Ensina: Experiência do Paciente na 

trajetória do Paciente

Audrey Rippel
Enfermeira Especialista em 

Segurança do Paciente  

Ensina: Experiência do Paciente no 

acesso nas Organizações de Saúde
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Salvador Gullo Neto
Fundador da Safety4Me

  Ensina: Integrar resultados da 

experiência do paciente com a 

assistência e os processos

Luciano Eifler
CEO e Fundador na ConceptMed  

Ensina: Interoperabilidade (robótica, 

IoT, cloud e apps)

Andrea Prestes 
Especialista em Gestão em Saúde 

Ensina: Listar e analisar os 

resultados da experiência do 

paciente para o redesenho dos 

processos

Rose Helen S. R. Bastos
Desenvolvimento do Potencial Humano

Ensina: Gestão de conflitos, comunicação 

não-violenta com foco na experiência do 

paciente
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Gileno Ferraz 
CEO & Founder na Salutem Bank

Ensina: Preparo dos profissionais 

e pacientes para a aplicação da 

telemedicina

Marcelo Boeger
Consultor e Gestor em Hotelaria e 

Facilities na Hospitalidade

  Ensina: A transformação digital e o 

impacto na Experiência do Paciente

Marilia Melo Damasceno
Fundadora da Selecta  

Gestão em Saúde 

Ensina: Como o Design Thinking 

pode auxiliar e melhorar a 

Experiência do Paciente

Flávia Packer
Co-Founder na Instituto Kaeru 

Ensina: Implementação do Design 

Thinking com foco na Experiência do 

Paciente
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Silvio Guidi 
Sócio do Vernalha Pereira Advogados

Ensina: Compreender o impacto da 

LGPD na Experiência do Paciente; 

Apresentar e compreender o Direito 

do Consumidor aplicado ao Paciente

Theo Ruprecht
Jornalista de Saúde e Ciência e 

consultor editorial da AME e CDD

  Ensina: Comunicação que Engaja o 

Público e Gera Respeito, sem abrir 

mão do Rigor Técnico na Saúde

Gilvane Lolato
Especialista em Qualidade e 

Segurança do Paciente pela 

Universidade Nova de Lisboa  

Ensina: Experiência do Paciente nas 

Interações; Melhorias a partir da 

Experiência do Paciente.

Silvana Camilotti de Souza
Assessora em gestão estratégica,  

qualidade e certificação nacional  

e internacional na área da saúde 

Ensina: O Direito do consumidor aplicado na 

prática e com foco em melhorar a experiência 

do paciente; Como colocar em prática os 

modelos
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Fabrízio Rosso
Diretor Executivo e Sócio da Fator RH e Vice- 

Presidente da Assoc.Bras.de Profis.de RH 

Ensina: Desenvolver competências profissionais 

para trabalhar e melhorar a experiência dos 

pacientes

Ana Paula Santin Bertoni
Bacharel em Farmácia, Doutora  

e Pós-Doutora 

Ensina: Perspectiva médica e perceptiva 

do paciente: oportunidade e desafios; 

Telemedicina: conceitos básicos 

e implementação: padrões para 

interoperabilidade, IoT, cloud, apps, coleta  

e estruturação de dados;

Legislação: boas práticas e diretrizes 

para privacidade de dados e imagem em 

Teleatendimentos;

Panorama da Saúde Atual no Brasil e 

Aceleração da Digitalização nos Sistemas 

de Saúde Devido à Pandemia;

Evolução dos Modelos de Saúde: estamos 

no caminho para implementação do 

modelo 5.0?
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O4
O que vou aprender  
no Curso?



O Curso
> O curso é separado em dez módulos:

MÓDULO 01

> Customer Success (SC) e Customer Experience (CE): contextualizar e estudar o Customer Success (SC) e o Customer 
Experience (CE) na área da saúde, compreendendo o conjunto de percepções e impressões do paciente a partir da sua 
experiência no serviço de saúde, visando, com isso, qualificar os processos da organização a fim de proporcionar a satisfação 
do paciente.

MÓDULO 02

MÓDULO 03

> Experiência do Paciente: analisar e problematizar os fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam na experiência do 
paciente quando da sua passagem pelo serviço de saúde, desde o primeiro contato até o momento da alta hospitalar, ao 
passo que todos esses fatores são responsáveis por construir a percepção do cuidado por parte do usuário do serviço.

> Jornada do Paciente: compreender e estudar a “Jornada do Paciente”, a partir de todas as interações deste com os setores 
e profissionais envolvidos no atendimento.

MÓDULO 04

> CRM, Métricas e Gestão da Experiência do Paciente: cuidar do paciente de forma humanizada é (ou deveria ser) o 
objetivo de todo o profissional de saúde. Partindo dessa premissa, tem-se que cada vez mais necessária é a criação 
de métricas para gerir esse processo de experiência do paciente dentro do serviço. Para tanto, identificar os pontos de 
melhoria e traçar um diagnóstico do serviço é o ponto de partida para a definição das métricas e das ações necessárias à 
qualificação dos processos do serviço de saúde, a fim de propiciar a melhor experiência para o paciente. 
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MÓDULO 05

MÓDULO 06

MÓDULO 07

MÓDULO 08

> Telemedicina: Nova experiência para Médicos e Pacientes: contextualizar e compreender os preceitos e os desafios 
da telemedicina, sob a ótica da experiência do paciente e dos profissionais de saúde, proporciona agilidade e precisão 
na tomada de decisões, aproximando as pessoas e eliminando as barreiras. Assim, dominar o uso dessa tecnologia, seu 
funcionamento, suas vantagens e aplicações auxiliam o profissional de saúde a prestar um atendimento mais preciso e 
humanizado ao paciente que busca o serviço de saúde. 

> Tecnologia e Inovação na Experiência do Paciente: estar atento às novas tecnologias e pensar de forma inovadora 
significa encontrar soluções criativas e disruptivas para problemas já conhecidos. A tecnologia propicia a concretude de 
ideias inovadoras, as quais geram novas formas de pensar o atendimento e a melhor experiência do paciente dentro do 
serviço.

>  Design Thinking: Design Thinking, em tradução livre, significa “pensar fora da caixa”. Tal postura é requisito indispensável 
nos dias atuais dada a complexidade das relações humanas na contemporaneidade. Nesse sentido, pensar de forma criativa 
e inovadora às demandas inerentes à área da saúde é o melhor caminho para a resolução de problemas que se apresentam.

> Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos na Experiência do Paciente: contextualizar e estudar os impactos e os 
desafios gerados pela Lei Geral de Proteção de Dados nos serviços de saúde. Por apresentarem caráter íntimo e relacionado 
a vida privado do usuário, os dados coletados nos serviços de saúde públicos ou privados, são categorizados como dados 
sensíveis, o que exige dos profissionais de saúde capacitação especifica para o tratamento e manejo dessas informações. 
Devidos a esses motivos, a área da saúde tem sido uma das áreas mais impactadas pela LGPD.
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MÓDULO 09

MÓDULO 10

> Direito do Consumidor aplicado ao Paciente: estudar e compreender o paciente enquanto consumidor de um serviço, a 
partir da compreensão dos seus direitos e deveres, conforme previsto pela legislação vigente. 

> Soft Skills para Profissionais da Saúde otimizarem a experiência do Paciente: as Soft Skills são definidas como 
competências relacionadas à inteligência emocional. Transportando esse conceito para a área da saúde, temos que 
habilidades como criatividade, persuasão, trabalho colaborativo, capacidade de adaptação e gestão de tempo são 
competências indispensáveis para o profissional de saúde contemporâneo, as quais complementam as competências 
técnicas (hard skills), no sentido de otimizar a experiência do paciente no serviço hospitalar. 
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O5
Avaliação



10 passos para sua 
aprovação

01
Todo módulo possui uma avaliação, que será aplicada 
ao final do mesmo. 

02
As avaliações serão realizadas através do ambiente 
virtual de aprendizagem no formato de prova com 
questões objetivas.

03
Após a liberação da avaliação, o aluno terá o prazo 
definido em cronograma para a realização da prova, 
podendo fazê-lo em qualquer horário.

04
A duração de cada avaliação é de até 2 horas.

05
Considerando que podem existir problemas de 
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06
A nota final a ser considerada será a MAIOR nota 
entre todas as tentativas de avaliação realizadas.

07
Caso o aluno tenha conseguido atingir a nota mínima 
de 7,0 (setenta por cento), será considerado aprovado.

08
Se o aluno não conseguir a nota mínima 7,0 ou não 
realizar a prova, será considerado reprovado.

09
Em caso de reprovação, o aluno poderá realizar a 
recuperação ao final do curso (sem custo adicional).

10
Aptos a receber o diploma: (somente os aprovados em 

TODOS os 10 módulos do curso e que possuem frequência mínima de 

75% da carga horária total de cada módulo).

conexões e outros tipos de imprevistos, são permitidos 
três acessos a cada avaliação.
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Contatos

E-mailSite

Instagram Facebook

WhatsApp

Entre em contato conosco, fazemos questão de tirar 

todas as suas dúvidas. Como podemos ajudá-lo?

Clique nos ícones abaixo para entrar 
em contato e acessar nossas redes

Sala

mailto:posonline%40faculdadeunimed.edu.br?subject=
https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao
https://www.instagram.com/faculdadeunimed/
https://www.facebook.com/faculdadeUnimed/
https://wa.me/message/C3ISFGMIOUKCP1
https://posonline.faculdadeunimed.edu.br
https://posonline.faculdadeunimed.edu.br
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Investimento

Atenção: esses valores são somente para matrículas realizadas até 
o dia 26 de abril de 2022. Além disso, é importante salientar que 

essa oportunidade também está sujeita à disponibilidade de vagas, 
que são limitadas, ou seja, a qualquer momento a oportunidade de 

se matricular com valor promocional de lançamento pode se esgotar.

Cartão

15% off

12x de R$ 705,50

R$ 8.466,00

Boleto

R$ 9.960,00

À vista

de R$ 9.960,00

R$ 7.470,00

25% off

R$ 7.470,00

de R$ 9.960,00
24x

R$415,00



Sorteio
Preencha o formulário abaixo para concorrer ao sorteio de 

bolsas de até 100% nos cursos de Pós-Graduação  

da Faculdade Unimed

Clique no link para participar

Formulário

Atenção: se você já preencheu a pesquisa, não se preocupe, você 
está automaticamente participando desse sorteio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6qapocSEFKhPzeUfOn2h3WuO-tIlESm-FO7oiBXZRwzPRFg/viewform

