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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



Alexandre Schwartsman
Economista reconhecido, foi diretor de 

assuntos internacionais do Banco Central 

Ensina: Cenários e Tendências  

Econômicas

Felipe Miranda
CIO e Estrategista-Chefe  

da Empiricus

Ensina: Princípios de uma  

Estratégia de Investimento

Daniel Goleman
Maior Referência em Inteligência 

Emocional do mundo (Harvard)   

Ensina: Inteligência Emocional

Paul Krugman
Prêmio Nobel de Economia 2008 

Ensina: O Retorno da Economia 

Americana Após a Pandemia
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Mohamed Parrini Mutlaq Luiza Spinelli
CEO Hospital Moinhos de Vento

  Ensina: Gestão, Finanças e 

planejamento em Saúde

Maura Feliciano de Araújo
Advogada, professora, palestrante  

e apresentadora 

Ensina: Planejamento Previdenciário

Head Mídias Digitais do Hospital 

Albert Einstein  

Ensina: Estratégia e Inovação  

na área da Saúde

Edgar Abreu
Mestre em Economia, pioneiro em 

preparatórios para Certificações 

Financeiras 

Ensina: Finanças; Racionalidade 

Limitada e as Decisões de 

Investimento
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Tio Huli Evandro Luis Moraes
Educador Financeiro e Influenciador 

Digital, Analista de Investimentos 

certificado CNPI 

Ensina: Influência Digital para 

Educação Financeira

André Portilho
Head Digital Assets no BTG Pactual 

Ensina: Blockchain: Criptomoedas e 

Tokenização Real Estate Assets

Superintendente Administrativo Hospital 

Moinhos de Vento 

Ensina: Gestão de contas hospitalares; 

Tecnologia da Informação aplicada ao 

segmento de Saúde; Gestão de Compras 

e Negociação; Planejamento e gestão de 

estoques e Sustentabilidade ambiental no 

segmento hospitalar

Rafaella Assis
Economista, Ph.D 

Ensina: Previdência Privada:  

PGBL e VGBL
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Haroldo Fiorini Andry Signor Rodrigues
Médico Especialista em Ortopedia e 

Traumatologia, e em Cirurgia da Mão 

e Membro Superior 

Ensina: Médico Investidor

José Chavaglia
Autor do “neuroinovação” & 

“neuroeconomia”, Professor na 

FGV Management, Palestrante e 

Pesquisador 

Ensina: Criatividade e Inovação; 

Neuroeconomia

Escritor, Professor e Consultor 

Financeiro 

Ensina: Produtos de Investimentos 

de Renda Fixa e Variável

José Rubens Hernandez
Advogado, Mestre em Direito  

e Processo Civil 

Ensina: Planejamento Sucessório  

e Proteção de Bens
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Rui Bezerra Eduardo Pereira
Chief Audit Executive, professor  

e palestrante 

Ensina: Auditoria e compliance na 

área da saúde

Renato Gregório
Professor, Palestrante e Escritor 

Ensina: Em breve

CFP, Economista e Especialista em 

Mercado de Capitais 

Ensina: Gestão de Fundos e Carteiras 

Administradas

Ricardo Leal
Graduado em Ciências Contábeis, 

Especialista em Controladoria e 

Professor Universitário 

Ensina: Planejamento financeiro na 

área da saúde

 14



Juarez Oliveira Leites Frederico Bastos 
MSc. Gestão em Saúde e Supervisor 

de Gestão  

Ensina: Liderança estratégica: 

Pessoas, Processos e Resultados

Advogado, Especialista em Direito 

Tributário com foco em Impostos 

Ensina: Planejamento Patrimonial  

e Sucessório
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O4
O que vou aprender  
no Curso?



O Curso
> O curso é separado em dez módulos:

MÓDULO 01

> Noções de Economia e Finanças para Decisão de Investimento e Negócios: abordagem dos conceitos de econômicos, 
ambientes macroeconômico e microeconômico, tomada de decisões gerenciais nas empresas frente aos cenários 
econômicos, perspectivas cenários e fatores socioeconômicos, evolução e contexto dos ciclos econômicos de curto, médio 
e longo prazo, possibilitando a avalição e correta tomada de decisão diante de fatores pertinentes aos negócios.  

O tópico tem como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados à economia, aprofundar o entendimento sobre 
os cenários em ambiente macro e microeconômico, bem como compreender os ciclos de curto e médio prazo, e suas 
influências no mercado financeiro. Ao final do módulo, o aluno terá conhecimento dos instrumentos e dos princípios que 
devem ser observados durante o processo de investimentos.

MÓDULO 02

MÓDULO 03

> Finanças Empresarial e Pessoal: a disciplina aborda estudo financeiro capaz de comunicar entre diferentes setores, uma 
linguagem horizontal e tratando o tema de controles financeiro pessoal e empresarial através de informações claras e 
acessíveis. Será abordado formulações das principais métricas de valor e desempenho lucro econômico, as taxas de retorno, 
formulações analíticas e a empresa no ambiente econômico atual. Também será tratado do tema de custo e estrutura 
de capital onde consegue-se examinar os riscos da empresa. Toda essa investigação para levantarmos resultados bem 
fundamentados para decisões de valor de uma organização.

> Investimentos - Ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Criptomoedas: essa disciplina vai garantir informações 
primordiais de investimento, para depois, aprofundar conteúdos relacionados à renda, lucro e ganho de capital para 
fortalecimento das suas atividades profissionais. Análise sobre o processo de avaliação de Ativos de renda fica como renda 
variável, será abordado formulações das principais métricas de valor e desempenho lucro econômico, as taxas de retorno e 
formulações analíticas e análise da alavancagem financeira. Abordaremos a compreensão da nova tecnologia que veio para 
desburocratizar transações, mais conhecida como Blockchain. Numa linguagem figurativa, seria como um livro contábil que 
registra transações de moeda virtual (Bitcoin) de forma que o registro seja confiável e imutável. 
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MÓDULO 05

MÓDULO 06

MÓDULO 07

MÓDULO 08

> Controladoria e Contabilidade: estudo dos principais conceitos de controladoria empresarial foco permitir a adequada 
gestão dos negócios e controle de fluxo financeiro. Conceitos de contabilidade empresarial e estratégias de gestão contábil 
objetivando maximizar recursos e obter eficiência fiscal. 

> Fundos e Planejamento de Aposentadoria: expõe os princípios sobre a estruturação e gestão dos fundos de investimento, 
que seguem os normativos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  Ao final do módulo, o aluno terá condições de 
aplicar os conhecimentos adquiridos em seus recursos próprios, compreender os conceitos fundamentais de investimentos 
e estratégias que objetivam a geração de renda passiva bem como planejamento para aposentadoria.

> Gestão e Negociação Estratégica: neste tópico vamos abordar fatores primordiais dentro do processo de negociação 
estratégica, aspectos que podem influenciar o comportamento e medidas que levam a tomada de decisão. Objetivo permitir 
ao aluno realizar contratos e parcerias mais favoráveis ao planejamento estratégico da gestão dos negócios. O aluno terá 
capacidade de analisar dados comportamentais e aplicar estratégias assertivas no relacionamento com clientes e parceiros.

> Blindagem Patrimonial e Planejamento Sucessório: como proteger seu portfólio global de riscos em potencial que 
podem afetar seu patrimônio. Instrumentos que permitem realizar um planejamento sucessório com foco em reduzir 
tributos incidentes, realizar a partilha seguindo critérios de preferência pessoal e evitar dilapidação patrimonial e discórdia 
entre familiares. 

MÓDULO 04

> Inovação e Tecnologia em Negócios: a disciplina visa conceituar a avaliação das principais tecnologias disponíveis no 
mercado e como elas afetam o ambiente empresarial e a vida das pessoas. Análise das transformações de comportamento 
humano e impactos que alguns avanços geram na vida das pessoas e das empresas.
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MÓDULO 09

MÓDULO 10

> Finanças Comportamental: a disciplina apresenta o estudo das influências cognitivas, sociais e emocionais observadas 
no comportamento econômico das pessoas. O objetivo é a caracterização do comportamento de compra do consumidor, 
levando em consideração suas características culturais, econômicas e políticas, que impactam diretamente as práticas 
de consumo. Outro ponto do módulo é compreender os métodos de promoção de venda de produtos, e como esses 
mecanismos afetam o comportamento do consumidor. Serão apresentados estudos sobre os mecanismos que regem o 
comportamento humano, e os diversos desvios nocivos frente a uma ação lógica. 

> Governança, Regulação e Ética: esse tópico tem o objetivo de analisar as questões éticas e como os profissionais da 
área devem adequar suas atividades com capacidade técnica, clareza, veracidade, liberdade e credibilidade às estratégias 
empresariais e aos clientes. 
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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

