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Ficha 2 (variável) 
 
 

 
 

Disciplina: Gestão da Saúde Suplementar Código: GP209 
 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial    ( x ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH Total: 30 
CH semanal: 3 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Reconhecer a organização e os fundamentos dos sistemas de saúde suplementar no país. Estabelecer a 
legislação regulatória dos modelos de saúde suplementar. Relacionar o marco legal com a prática de 
atendimento das operadoras de saúde suplementar. Compreender os indicadores de qualidade e de 
acesso à saúde suplementar. A relevância da Saúde Suplementar. Análise situacional da Saúde 
Suplementar no Brasil. A legislação da saúde suplementar. Modelo assistencial em saúde suplementar. 
Qualificação para o sistema de saúde suplementar. A implantação de serviços de saúde suplementar. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Introdução ao estudo da saúde suplementar; Conceitos básicos e glossário. 
Contexto e panorama atual da saúde suplementar no Brasil. 
Legislação básica e funcionamento legal da saúde suplementar no Brasil. 
Tipos de operadoras de planos de saúde. 
Tipos de planos de saúde. 
Gestão financeira  e riscos operacionais 
Programa de qualificação da saúde suplementar 
Sistema de informação da saúde suplementar 
Direitos do consumidor na saúde suplementar 
Sistema de registro de reclamação. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Compreender a organização e os fundamentos do sistema de saúde suplementar brasileiro.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Conhecer a legislação e os métodos regulatórios dos modelos de saúde suplementar; 
Relacionar o marco legal com a prática de funcionamento das operadoras de saúde suplementar. 
Compreender os indicadores de qualidade e de acesso à saúde suplementar. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida 100% à distância.  

A carga horária total da disciplina está dividido em 10 módulos de 3 horas cada. Cada módulo corresponde a um 

conteúdo listado do programa. 

Cada módulo constituir-se-á  de 1hora e 30 minutos de atividades síncronas e uma hora e meia de atividades 

assíncronas. 

As atividades síncronas serão realizadas via Teams e englobarão: aulas expositivas dialogadas; debates e 

seminários. 

As atividades assíncronas realizadas (disponibilizadas e devolvidas) via Moodle e compreenderão: Vídeos 

orientativos; Vídeos de conteúdo; Leitura de textos científicos, jornalísticos e legislação aplicada á área; Composição 

de trabalhos escritos.  

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Uma prova em formulário online. 

Uma apresentação de seminário por meio da gravação de vídeo e postado na plataforma Moodle. 

4 trabalhos escritos de aprofundamento de temos abordados enviados via Moodle. 
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Professor da Disciplina: Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


