
TECNOLOGIA 
EM GESTÃO 
HOSPITALAR: A 
ÁREA DA HORA

A Associação Paulista de Medicina 
abre as portas a todos, inclusive a não 
médicos, de seu recém-inaugurado 
Instituto de Ensino Superior, o 
IESAPM.

Certificada oficialmente pela portaria 487 do Ministério 
da Educação de 2021, a Faculdade da APM abriu inscrições 
recentemente (processo que se encerra em 2 de setem-
bro) para o curso de graduação de Tecnologia em Gestão 
Hospitalar.

Um diferencial que concomitantemente é um selo de 
qualidade: o IESAPM é a primeira faculdade de graduação 
e extensão focada em saúde mantida por uma entidade 
reconhecida como referência científica da área de medici-
na — inclusive pelos próprios médicos, e de todo o Brasil.

Processo seletivo aberto

Para quem planeja entrar ou se aperfeiçoar em Tecno-
logia em Gestão Hospitalar, o momento é agora, já que 
o processo seletivo está em curso e encerra-se em 2 de 
setembro. As informações e inscrições podem ser obtidas 
pelo endereço iesapm.org.br/graduacao/presencial.

O curso superior do IESAPM tem carga horária total de 
2.540 horas e um período de integralização de no míni-
mo seis e no máximo 12 semestres letivos, organizados em 
módulos. A graduação contempla todas as disciplinas ne-
cessárias à formação do profissional tecnólogo superior 
em gestão hospitalar.

O Instituto APM é uma das poucas instituições que pos-
sui foco 100% direcionado. Isso favorece o aluno, que che-
ga em uma faculdade que, desde o primeiro dia de aula, 
investirá para seu conhecimento e inserção no mercado de 
trabalho da saúde.

De acordo com o presidente da Associação Paulista de 
Medicina, José Luiz Gomes do Amaral, a faculdade da APM 
visa à qualificação além das competências e habilidades 
básicas; possui uma visão humanística que é um compro-
misso em sua marca de ensino.

“Para atuar com competência e resolubilidade no campo 
da saúde é indispensável ter também empatia e imperioso 
gostar de pessoas. Neste curso em especial, estamos for-
mando executivos que irão liderar as diversas equipes mul-
tiprofissionais e multidisciplinares do ambiente hospitalar, 
em clínicas, laboratórios, casas de repouso, operadoras de 
planos de saúde. Eles precisam assim de base em gestão 
de recursos humanos, em processos financeiros e comer-
ciais, a exemplo de marketing em saúde e com ênfase em 
experiência do paciente”.

Saiba mais

Informações completas sobre todos esses e demais cur-
sos do IESAPM, pré-requisitos para inscrições, valores e 
formatos de processo seletivo em Institucional – IESAPM. 
Para detalhamentos, entre em contato via (11) 3188-4313 
(tel/WhatsApp) ou contato@iesapm.org.br.

Perguntas e sugestões podem 
ser enviadas para acontece@

acontecenoticias.com.br ou para a 
Avenida Pompeia, 634, conj. 401 - São 

Paulo, SP - CEP 05022-000

COLUNA SAÚDE ACONTECE


