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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



Daniel Goleman Carla Tieppo
Maior Referência em Inteligência 

Emocional do mundo (Harvard)   

Ensina: Inteligência Emocional

Kirsten Meisinger
Professora da escola  

de Medicina de Harvard 

Ensina: Atenção primária e  

equidade em Saúde

Referência em Neurociência  

no Brasil, Professora, Escritora  

e Pesquisadora 

Ensina: Imersão em Neurociência

Luiz Henrique Mandetta
Médico e Ex- Ministro da Saúde

Ensina: Gestão da Saúde Pública  

no Brasil
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Fabio Leite Gastal
Superintendente de Novos Negócios 

na Seguros Unimed. Presidente da 

ONA (Organização Nacional de Acreditação)

  Ensina: A Saúde Mental pode 

ser tratada como um desafio da 

liberdade?

Renata Simioni
Head Saúde Corporativa  

(Grupo Boticário) 

Ensina: Saúde Mental em grandes 

corporaçõesa

Jairo Bouer
Médico Psiquiatra, Biólogo e 

Publisher de conteúdo em Saúde 

Ensina: Sexualidade na Adolescencia

Cesar Vasconcellos
Médico psiquiatra,  

palestrante e escritor

Ensina: Psicossomática -  

O corpo fala
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Sigmar Malvezzi Carlos Alberto Pastore
Livre Docente USP e Ph.D em 

Organizational Behaviour, pela 

University of Lancaster (UK) 

Ensina: Psicologia do Trabalho  

e das Organizações

Daniel Barros
Doutor em ciências  

e psiquiatria forense  

Ensina: Comportamento Humano

Médico, Doutor em Cardiologia e 

livre Docente em Medicina pela USP 

Ensina: Anatomia e Fisiologia Para 

Psicólogos

Ramon M. Cosenza
Médico, Doutor em Ciências  

e Escritor 

Ensina: Neurociência e Mindfulness
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Alessandra Gonzaga Wilson Vieira Melo
Psicóloga, Mestre em  

Psicologia Clínica e Doutora em 

Gestão de Pessoas 

Ensina: Inteligência Emocional  

(IE) para indivíduos, times  

e organizações

Henderson Fürst
Presidente da Comissão Especial de 

Bioética e Biodireito na Conselho 

Federal da OAB 

Ensina: Ética, bioética e biodireito

Presidente da Federação Brasileira 

de Terapias Cognitiva 

Ensina: Terapias Cognitivas

Ana Claudia Brandão
Juíza de Direito. Diretora Adjunta de 

Biodireito e Bioética da ADFAS 

Ensina: Ética, bioética e biodireito
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Marcia R. Chizini Chemin
Doutora em Teologia e  

Professora de Bioética 

Ensina: Em breve

José Chavaglia Neto
Autor do “neuroinovação” & 

“neuroeconomia”, Professor na FGV 

Management, Palestrante e Pesquisador 

Ensina: Como Criar Inovações e 

Neuromarketing

 14



O4
O que vou aprender  
no Curso?



O Curso
> O curso é separado em dez módulos:

MÓDULO 01

MÓDULO 02

MÓDULO 03

MÓDULO 04

> Políticas Públicas e Legislação: conhecer e contextualizar os principais pressupostos da legislação em constituição da 
ciência política e os fundamentos teóricos das políticas públicas e sociais.  Discute o papel do Estado e leva à discussão 
sobre cidadania e participação social no campo da saúde, a trajetória das políticas de saúde no Brasil. Análise dos desafios 
do SUS para a saúde coletiva e as políticas públicas. Compreender e identificar a regulamentação da saúde pública no Brasil 
sob os aspectos históricos e contextuais, identificando as bases do direito à saúde, os conselhos de saúde, entidades de 
classes e o controle social e, estabelecer a relação da legislação com as políticas de saúde vigentes no Brasil.

> Como Identificar e Entender os Problemas e Agravos em Saúde Mental: compreender e contextualizar a atuação dos 
profissionais de psicologia e psiquiatria em instituições hospitalares, abordando as intervenções junto à família, o paciente 
e a equipe profissional do hospital.

> Saúde Mental: da Criança ao Idoso: compreender e fomentar o raciocínio crítico aplicado ao campo da Saúde Mental e à 
Política Nacional de Saúde Mental, bem como refletir sobre os avanços e desafios que se apresentam no atual contexto de 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), nas perspectivas da criança, do jovem, do adulto e do idoso.

> Adoecimento Mental 1: compreender e fomentar o raciocínio crítico aplicado ao campo da Saúde Mental e à Política 
Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, bem como refletir sobre os avanços e desafios que se apresentam no 
atual contexto de construção do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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MÓDULO 05

MÓDULO 06

MÓDULO 07

MÓDULO 08

> Adoecimento Mental 2: compreender a importância do cuidado da saúde mental para o enfrentamento das situações 
difíceis da vida pessoal e profissional, a fim de entender como e quando é necessário pedir ajuda para combater a 
ansiedade, o estresse e a depressão, todos estes obstáculos para o bem-estar do indivíduo para consigo mesmo e para com 
a sociedade em que se encontra inserido.

> Neurociência e Neuroinovação: a neurociência em conjunto com a Inteligência Artificial está promovendo profundas 
mudanças na compreensão da relação do homem com a máquina e a tecnologia. A partir disso, entender esse processo e os 
impactos gerados é imprescindível para pensar o futuro da humanidade e da vida humana.

> Psicologia Organizacional: a gestão eficaz e eficiente das pessoas que compõem a empresa é o caminho certo para o 
sucesso das organizações. A partir disso, compreender, conduzir e avaliar os processos de gestão por competências, além 
de desenvolver as habilidades necessárias à execução da missão e promoção dos valores da organização, são pressupostos 
indispensáveis à promoção de uma cultura organizacional conectada com o futuro do mundo do trabalho e com as 
demandas da sociedade.

> Psiquismo Humano: compreender e ampliar o estudo da Psicologia Positiva a partir das suas diversas concepções, 
objetivando, com isso, refletir acerca das implicações para o exercício das tarefas cotidianas. Estudar a Psicologia Positiva 
como a ciência que pesquisa a felicidade e o bem-estar das pessoas, bem como o impacto das emoções positivas nas mais 
diversas áreas da vida, tais como, relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais, desempenho profissional e 
produtividade. 
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MÓDULO 09

MÓDULO 10

> Ética e Bioética: discutir e analisar as temáticas inerentes ao campo da saúde mental que envolvam aspectos e questões 
éticas e bioéticas no atendimento do paciente. Estudar as teorias e ferramentas da Bioética, a fim de contribuir para uma 
mudança de cultura profissional no sentido de fortalecer as decisões rotineiras dos profissionais de saúde.

> Psicossomática: compreender e estudar as patologias que afetam tanto a saúde física quanto à saúde mental das 
pessoas, a partir da análise dos fatores sociais e psicológicos que resultam no “adoecer do corpo e da mente”, para, com 
isso, (re)pensar às práticas de saúde visando o atendimento integral do paciente. 
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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:atendimentoposonline%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

