
FGV lança curso de administração para médicos  
Stela Campos 

 
À primeira vista um médico, um administrador de empresas e um empreendedor têm rotinas bem 
distintas. Mas colocando uma lupa sobre o dia-a-dia dos homens de branco é possível notar que 
muitos deles para serem bem sucedidos precisam também ter um bom desempenho na área de 
negócios.  
 
É para suprir essa lacuna na formação profissional dos médicos que a FGV-EAESP está lançando 
um novo curso de pós-graduação, realizado em parceria com o Banco Real. Diferente do 
tradicional curso do que a fundação oferece há 20 anos na área de administração hospitalar junto 
com a faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), o GVmed é dirigido para 
qualquer um que atue no setor médico. Estão incluídos, portanto, profissionais liberais que têm ou 
atuam em consultórios, hospitais e convênios. "Ele é voltado para um público diversificado, que 
pode ser de dentistas ou aqueles que tenham curso superior em enfermagem", explica o professor 
Arthur Ridolfo Neto, um dos coordenadores do GVmed.  
 
A idéia surgiu a partir das inúmeras questões levantadas pelos profissionais da área dentro de 
uma espaço no portal do banco Real dedicado exclusivamente à categoria. Com dois anos de 
atividade, o site (www. espacorealmedico.com.br) tem mais de 20 mil usuários. "Observamos que 
25% dos médicos nos visitavam atrás de informações relacionadas a questões relacionadas à 
administração", diz Mônica Leopoldina, gerente responsável pelo site.  
 
O novo curso, de especialização, lato sensu, têm 220 horas e será ministrado em módulos 
semanais durante onze meses. Para se adaptar à concorrida agenda dos médicos que quase 
nunca têm controle sobre seu tempo, as aulas serão gravadas e os alunos poderão aciona-las pela 
internet quando necessário. Além disso, acontecerão chats e outras atividades de interação on-
line.  
 
O conteúdo, segundo Ridolfo Neto, será dividido em três focos principais: desenvolvimento 
pessoal, desenvolvimento institucional e oportunidades, tendências e perspectivas profissionais. 
Ao todo, serão dez disciplinas.  
 
No primeiro âmbito, de desenvolvimento pessoal serão abordados temas relacionados a finanças, 
marketing e negociação. Já a área de desenvolvimento institucional é focada na organização e 
gestão de consultórios e pequenas empresas médicas. Outros temas, segundo o professor, 
também ganharão destaque como ética e responsabilidade civil. "Iremos falar ainda sobre 
tendências e oportunidades profissionais", diz. O que poderá incluir, por exemplo, discussões 
sobre telemedicina, tecnologia da informação, novas abordagens para assistência médica e os 
desafios do mercado atual.  
 
Para realizar o curso é preciso ter um diploma de curso superior, não necessariamente em 
medicina. O preço é R$ 8,9 mil. Clientes do banco Real encontrarão facilidades para financia-lo na 
instituição.  
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