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S

egundo a Coordenação de Aperfeiçoa-

sentarem projetos pedagógicos onde o conteúdo curri-

mento de Pessoal de Nível Superior

cular deve possibilitar a articulação de conhecimento

(CAPES), o mestrado profissional é uma

científico com o uso de técnicas e metodologias que

forma de pós-graduação stricto-sensu, possível de ser

agregam ganhos na capacitação para os vários cam-

desenvolvida em várias áreas do conhecimento e que

pos de atuação profissional em saúde, como por exem-

tem como principal objetivo a capacitação profissional

plo, áreas de aplicação clínica assistencial, atividades

qualificada, baseando-se em estudos de processos,

“meio” como, por exemplo, a área de tecnologia de in-

métodos, técnicas e temas que resultem efetivamente

formação e comunicação e a gestão em saúde.

em resolução de problemas reais demandados pelo

O Programa de Mestrado Profissional em Ges-

mercado em seus diversos segmentos.1 Diante dessa

tão de Organizações de Saúde da Faculdade de Medi-

perspectiva, busca-se ancorar o setor produtivo públi-

cina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

co e privado do país, possibilitando ganhos em compe-

(FMRP/USP)

titividade, inovação, pesquisa e desenvolvimento.

final de 2012 com início de suas atividades no primei-

2

foi criado e aprovado pela CAPES no

Na área da saúde, onde o Brasil é altamente

ro semestre de 2013. Originário de parceria entre a

dependente de inovação e tecnologias importadas de

FMRP/USP e a Faculdade de Economia e Administra-

países desenvolvidos, essa modalidade de pós-gradua-

ção de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

ção tem ganhado interesse das instituições de ensino e

(FEARP/USP) o Curso é estruturado em duas linhas

pesquisa e estimulada pelo Governo, devido seu poten-

de pesquisa: Gestão de Redes Organizacionais de Saú-

cial de transformar essa realidade. Para que se atinja

de e Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde e

essa meta os cursos de mestrado profissional, neces-

tem como objetivo atender a crescente demanda da

sitam obrigatoriamente se estruturar de maneira a apre-

sociedade para qualificação de profissionais que pos-
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sam atuar na gestão do sistema de saúde brasileiro.
Além disso, procura dar formação científica aos alunos para que possam objetivamente, com o uso dos
métodos científicos, resolver problemas da sociedade
brasileira, especificamente na gestão do sistema de
saúde. Busca também transferir conhecimento científico gerado na universidade, no campo da medicina,
saúde, economia, direito e da administração, para a
sociedade brasileira.
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