
Abertas as inscrições para nova turma do MBA Gestão Estratégica da Promoção 
em Saúde e Bem-Estar 

Curso de pós-graduação lato sensu é 100% on-line, ao vivo, tem início previso para de 
março/2023 e associados ABQV têm 15% de desconto na mensalidade 

Estão abertas as inscrições para a nova turma do MBA Gestão Estratégica da 
Promoção em Saúde e Bem-Estar, promovido pela Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida (ABQV), em parceria com o Centro Universitário São Camilo.   

O curso de pós-graduação lato sensu tem início previsto para 14 de março de 2023 
e para aumentar sua abrangência e alcançar profissionais de todo o Brasil será na 
modalidade síncrona, com aulas 100% on-line e ao vivo, mediadas por tecnologias, 
seguindo as regulamentações do Ministério da Educação (MEC). Os associados da 
ABQV têm 15% de desconto na mensalidade. 

Multidisciplinar, o MBA foi desenvolvido para profissionais graduados com formação 
superior, que pretendam atuar na área da promoção da saúde e bem-estar, como: 

• médicos; 

• enfermeiros; 

• psicólogos, 

• nutricionistas; 

• assistentes sociais; e 

• outras áreas envolvidas com Recursos Humanos e Segurança do Trabalho. 
 
“É um curso cujo objetivo é capacitar profissionais de diferentes especialidades para 
atuarem com foco no empreendedorismo, voltado ao desenvolvimento de produtos, 
serviços e na gestão integrada de projetos e programas de promoção da saúde e 
melhoria do bem-estar em organizações públicas, privadas, operadoras de planos de 
saúde e outras instituições”, explica Sâmia Aguiar Brandão Simurro, coordenadora do 
MBA e diretora de Certificação da ABQV. 

Ela ressalta que a crescente conscientização da importância da saúde para a 
sociedade e a economia, o alto custo da assistência médica, a ineficácia de algumas 
iniciativas e a necessidade do mercado de profissionais capacitados para 
desenvolverem projetos que atendam às demandas de promoção da saúde nas 
organizações, hospitais, clínicas, operadoras de saúde, cooperativas e seguradoras, 
inspiraram o desenvolvimento deste curso. 

Diferencial 

Mas qual o grande diferencial deste MBA? 

Sâmia revela que o curso foi totalmente reavaliado e já incorporou em suas disciplinas 
conceitos de ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da estratégia da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

“Desta forma, a especialização prepara o aluno para o pensamento sistêmico e 
percepção da necessidade da integração da saúde com as grandes áreas da 
humanidade proposta pela ONU, como pessoas, prosperidade, paz e parcerias, para a 
sustentabilidade do planeta”, ressalta a diretora.   

O programa da pós-graduação visa instrumentalizar profissionais com ferramentas e 
tecnologias atualizadas para atender às necessidades do cenário da saúde. O corpo 
docente, além de qualificado, é composto por profissionais com larga experiência de 
mercado, que apresentarão suas trajetórias e impressões sobre essas tendências. 

https://abqv.org.br/mba
https://abqv.org.br/mba
https://abqv.org.br/
https://abqv.org.br/
https://saocamilo-sp.br/
https://www.pactoglobal.org.br/ods
https://www.pactoglobal.org.br/ods


A metodologia de ensino do curso, segundo Sâmia, é pautada no aprofundamento do 
profissional em competências como inovação, métodos ágeis para o desenvolvimento 
de projetos, planejamento estratégico, gestão financeira e visão de negócios, 
possibilitando melhores desfechos para à saúde e às empresas.  

Os temas abordados na Matriz Curricular são: 

• Avaliação de Programas de Saúde e Bem-estar; 

• Bioética; 

• Empreendedorismo e Modelos de negócios; 

• Gestão avançada de Programas de Promoção de Saúde e Bem-estar; 

• Gestão da Saúde Ocupacional para Otimização dos Resultados 
Organizacionais; 

• Gestão e Qualidade em Serviços de Saúde; 

• Gestão Integrada da Saúde e Produtividade; 

• Gestão orçamentária de Programas de Promoção de Saúde e Bem-Estar; 

• Métodos para o Desenvolvimento de Programas de Promoção das 
Organizações; 

• Programas para Controle de Fatores de Risco de Doenças Crônicas; 

• Projetos em Programas de Promoção de Saúde e Bem-estar; 

• Sistemas de Saúde e Regulação; 

• Tecnologias para Mudança de Comportamento e Melhoria do Estilo de 
Vida. 

Mais benefícios 

Os inscritos no MBA poderão participar de eventos da ABQV, sem custo adicional, e 
terão a possibilidade de ter, na entidade, a plataforma de divulgação de seus trabalhos 
aplicados ao fim do curso. 

Os alunos ainda terão acesso a todas as facilidades disponibilizadas pelo Centro 
Universitário São Camilo, como: bibliotecas, consultas às principais redes de 
informação e base de dados, recebimento das publicações periódicas da instituição, 
entre outras vantagens. 

A realização do curso a distância será pela plataforma Microsoft Teams e pode ser 
acompanhado pelo computador, tablet ou smartphone. As aulas serão semanais, às 
terças e quintas-feiras, das 19h às 22h30, podendo ocorrer ajustes em função de 
feriados ou eventos do Centro Universitário São Camilo. 

A nova turma do MBA Gestão Estratégica da Promoção em Saúde e Bem-Estar 
tem início em março de 2022 e a data prevista de encerramento é um ano depois, em 
março de 2023.  

Não perca tempo e inscreva-se agora no site https://abqv.org.br/mba.  
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