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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2010 
 
INTRODUÇÃO  
 

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás – FUNDAHC, instituída por escritura pública em 18/11/1998 pelos 
professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, Dr. 
Rodopiano de Souza Florêncio e Dra. Eleuse Machado de Britto Guimarães, é uma 
instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração 
indeterminada, com sede na Primeira Avenida nº 545, Setor Leste Universitário, 
nesta Capital, que tem por objetivo estatutário o apoio técnico e financeiro às 
pesquisas científicas, tecnológicas e outras correlatas, aos programas de 
assistência médico-hospitalar e aos programas de ensino prestados à 
comunidade, cujas ações são desenvolvidas no âmbito do Hospital das Clínicas da 
UFG, bem como em outras unidades da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da 
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).  

 
 Em cumprimento aos seus objetivos estatutários, a FUNDAHC tem 

viabilizado para o Hospital das Clínicas e outras unidades da UFG, em condições 
mais favoráveis, a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, materiais 
de consumo, obras e reformas prediais, que têm garantido a expansão e a 
melhoria do ensino, da pesquisa e da assistência prestada à comunidade. 

   
 Todas estas atividades visam, fundamentalmente, a melhoria do ensino e 
da  assistência prestada à comunidade atendida pelo Hospital das Clínicas.  
 
 
OBJETIVOS 
 

As ações da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás - FUNDAHC estão orientadas para alcançar os seguintes 
objetivos: 
 

I. Desenvolver programas assistenciais, educacionais e culturais 
relacionados com o atendimento assistencial à comunidade. 
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II. Apoiar técnica e financeiramente programas de assistência médico-
hospitalar e programas de desenvolvimento do ensino, pesquisa e 
extensão da Universidade Federal de Goiás; 

III. Manter, parcial ou integralmente, o Hospital das Clínicas da UFG, 
bem como outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade; 

IV. Executar, mediante convênios, contratos e acordos, com instituições 
públicas ou privadas, inclusive internacionais, atividades em todos os 
campos que venham contribuir para o desenvolvimento científico, 
técnico e cultural; 

V. Fomentar a formação de recursos humanos através da participação 
em eventos científicos; 

VI. Conceder bolsas de estudos em nível de graduação, pesquisa, 
extensão e pós-graduação; 

VII. Realizar levantamento de dados sobre trabalhos científicos e 
tecnológicos, nacionais ou estrangeiros; 

 
 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 
 
A direção e administração da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás têm a seguinte composição estrutural. 
 

I. Órgão de Orientação Superior - Conselho Curador 
II. Órgão de Fiscalização e Controle - Conselho Fiscal 
III. Órgão de Administração Superior - Diretoria Executiva 
 
 

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS EM 31/12/2010 
 
I. Conselho Curador  
 
Prof.  Edward Madureira Brasil 
Prof.  Elias Rassi Neto   
Prof.  José Garcia Neto  
Prof.  Luiz Arantes Resende  
Prof.  Marcos Pereira de Ávila  (Presidente)  
Profª Maria Alves Barbosa  
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Prof.  Marcelo Medeiros   
Prof.  Sérgio Daher  
Prof.  Vardeli Alves de Moraes  
 
II.  Conselho Fiscal 
 
Sr. Jorge Luiz da Costa (Presidente)  
Sra. Patrícia de Araújo Costa Caetano 
Prof. Walter Nilton Celestino da Silva  
 
III.  Diretoria Executiva:  

 
• Prof. Elias Rassi Neto 
       

 
RESULTADOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA 

ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAHC DE ACORDO COM AS  
METAS PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO DE 2010 

 

→ As metas propostas no Plano de Trabalho relativo ao exercício de 2010 foram 
traçadas de acordo com os objetivos estabelecidos nos Estatutos da Fundação e 
nas orientações do Conselho Curador. Das atividades realizadas pela FUNDAHC 
em 2010, todas estão em consonância com as metas propostas. 

 

1. ENSINO 

PLANO DE TRABALHO ATIVIDADES REALIZADAS 

METAS EXECUÇÃO 
» Na área de Ensino, a FUNDAHC traçou 
como meta para 2010 o apoio às ações 
administrativas e gerenciais necessárias para 
que o Hospital das Clínicas e outras unidades 
da Universidade Federal de Goiás e da 
Fundação Universidade Federal da Grande 
Dourados possam cumprir o seu papel 
institucional de servir de campo de apoio ao 
ensino e estágio a alunos dos cursos de 

» Dando continuidade em alguns projetos 
iniciados em exercícios anteriores, a FUNDAHC 
apoiou no ano de 2010 vários projetos no âmbito 
da Universidade Federal de Goiás, destacando-se 
na área de ensino os seguintes projetos: 

 

1. Projeto relativo ao Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em 
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Graduação e Pós-Graduação ministrados pela 
UFG e UFGD, alunos dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação de instituições 
que mantém convênios com a UFG e UFGD, 
bem como alunos dos cursos técnicos, tanto 
da rede pública quanto da rede privada. 

 

 

 
 

Saúde: Pró-Saúde I – Fase II da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás, com 
financiamento da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), que tem por objetivo: 1. Promover 
a mudança do processo de ensino-aprendizagem 
na área de saúde; 2. Adequar o processo de 
formação do curso de medicina/UFG de modo a 
oferecer à sociedade, profissionais habilitados a 
responder às necessidades da população local, 
regional e nacional na operacionalização do SUS. 
A fase I encerrou-se no final de 2008, com o 
cumprimento de todas as metas previstas no 
projeto. A fase II iniciou-se em Novembro/09 e 
está com o término previsto para Março/2011. 

 

Abaixo, seguem os dados estatísticos das 
principais atividades desenvolvidas pelo 
projeto em 2010: 

 

→ Nos dias 08 a 10/02/2010 foi realizado a  
Semana Pedagógica do primeiro semestre de 
2010, cujo objetivo principal foi de realizar o 
Planejamento Pedagógico para 2011; 

 

→ Foram realizadas 10 reuniões da Comissão de 
Educação Médica da FM/UFG (CEMED/FM/UFG) 
onde foram discutidos assuntos relativos ao 
Programa de Desenvolvimento Docente, 
Avaliação Docente e Discente, participação em 
Congresso de Educação Médica, entre outros 
assuntos; 
 

→ Em 2010 foi desenvolvido as Metodologias 
Ativas de Avaliação em que é usada a 
metodologia prática chamada OSCE. Atualmente 
as disciplinas que já aplicam esse método  são: 
Clínica Médica, Pediatria e em 2010 o 
Departamento de Cirurgia aderiu ao novo 
método, realizando a prova prática da OSCE com 
os alunos do 4º ano no dia 18/12/2010; 
 

→ Foram avaliados 55 alunos cuja menor nota foi 
6,03 e a maior nota 9,07. 
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→ Em 26 e 27/10/2010 o projeto realizou o 
Curso ESME – Habilidades Práticas de Educação 
em Saúde promovido pela ABEM - Associação 
Brasileira de Educação Médica, AMEE-An 
Internacional Association for Medical Education 
e Faculdade de Medicina / UFG - Pró-saúde I – 
Fase II, com a participação de 06 professores 
de outras faculdades / universidades para 
ministrar o Curso,  

 

→ Foram realizadas 04 Reuniões de 
Planejamento das disciplinas do Internato: 
 
-   08/11/2010 – Reunião de Avaliação (I6);  
-   30/11/2010 – Reunião de Avaliação (I5);  
- 01/12/2010 – Reunião de Avaliação e 
Planejamento de Estágio no CIAMS do Novo 
Horizonte;  
- 03/12/2010 – Reunião de Avaliação e 
Planejamento do Internato Comunitário. 
 

  

2. Projeto Telessaúde da Faculdade de Medicina 
da UFG – Núcleo Goiás,  financiados pela 
Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS e 
pelo Ministério da Saúde, que tem por objetivo 
geral, melhorar a qualidade do atendimento da 
atenção básica do SUS, por meio da ampliação da 
capacidade das equipes de saúde da família, 
através de tecnologia capaz de promover a 
teleducação, e a telemedicina, com resultados 
positivos na resolutividade do nível primário e na 
saúde da população. O projeto teve início em 
02/01/2009 e o seu término está previsto para 
31/03/2011. Várias ações foram executadas em 
2010 pelo projeto com o apoio da FUNDAHC, 
conforme se pode comprovar através dos 
relatórios e fotos dos eventos.  

 

Anexo, seguem dados estatísticos das 
principais atividades desenvolvidas pelo 
projeto no exercício de 2010.    

 

3. Projeto do Curso de Especialização em 
Epidemiologia, financiado pelo Ministério da 
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Saúde, que tem por objetivo a realização de 02 
(dois) cursos de especialização em epidemiologia, 
voltados a capacitar profissionais técnicos do 
SUS que trabalham na área, para produção de 
informações e análise crítica, incorporando a 
epidemiologia no processo de gestão da saúde. O 
projeto teve início em 01/2008 e seu término 
está previsto para o dia 28/02/2011. 

 

Abaixo, seguem os dados estatísticos das 
principais atividades desenvolvidas pelo 
projeto: 

 

→ Dias 03 e 04 de fevereiro de 2010: realização 
do 1º Encontro Presencial na cidade de Natal – 
RN, com presença de 80 pessoas entre alunos e 
tutores; 

→ Dias 09 e 10 de fevereiro de 2010: realização 
do 1º Encontro Presencial na cidade de Goiânia – 
GO, com presença de 54 pessoas entre alunos e 
tutores; 

→ Dias 12 a 16 de abril de 2010: realização do 2º 
Encontro Presencial na cidade de Goiânia – GO, 
com presença de 40 pessoas entre alunos e 
tutores; 

→ Dias 27 a 29 de abril de 2010: realização do 
2º Encontro Presencial na cidade de Natal – RN, 
com presença de 35 pessoas entre alunos e 
tutores; 

→ Dias 14 a 18 de junho de 2010: realização do 
3º Encontro Presencial no Pólo de Goiânia - GO, 
com presença de 40 pessoas entre alunos e 
tutores; 

→ Dias 05 e 06 de julho de 2010: realização do 
3º Encontro Presencial na cidade de Natal – RN, 
com presença de 32 pessoas entre alunos e 
tutores; 

→ Dias 13 a 17 de setembro de 2010: realização 
do 4º Encontro Presencial no Pólo de Goiânia - 
GO, com presença de 40 pessoas entre alunos e 
tutores; 

→ Dias 04 a 06 de outubro de 2010: realização 
do 4º Encontro Presencial na cidade de Natal – 
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RN, com presença de 32 pessoas entre alunos e 
tutores; 

 

4. Projeto de Gestão da Saúde da RIDE, 
financiado pelo Ministério da Saúde, que tem por 
objetivo a qualificação da gestão 
descentralizada do Sistema Único de Saúde, 
para integração com as instituições político-
administrativas locais e da sociedade, apoiando 
ações direcionadas aos processos de construção 
das condições para a elaboração de planos 
diretores da assistência hospitalar e planos 
diretores hospitalares regionais e municipais. O 
projeto teve início em 01/2008 e seu término 
está previsto para 04/2011. 

 

Abaixo, seguem os dados estatísticos das 
principais atividades desenvolvidas pelo 
projeto: 

 

→ Dia 08/04/2010 - realização da reunião do 
grupo de trabalho da RIDE na cidade de 
Valparaiso – GO, com a presença de 80 pessoas; 

 

→ Dias 20 e 21/05/2010 – realização do Curso 
de Extensão “Gestão Solidária da Atença 
Hospitalar RIDE-DF” – módulo I (Saúde da 
RIDE-DF) com a participação de 125 pessoas; 

 

→ Dias 11 e 12/08 e dias 14 e 15/09/2010 foram 
realizadas reuniões do grupo de trabalho da 
RIDE na cidade de Brasília – DF, com 
participação de 115 pessoas em cada evento.   

 

2. PESQUISA 
METAS EXECUÇÃO 

» Na área da Pesquisa, a FUNDAHC traçou 
como meta para 2010 apoiar técnica, 
administrativa e financeiramente as várias 
atividades de pesquisas desenvolvidas na área 

» O suporte técnico e administrativo aos 
pesquisadores e as parcerias viabilizadas com 
empresas e órgãos financiadores de estudos, 
ensaios clínicos e pesquisas na área de saúde, 
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de saúde, notadamente no âmbito da Faculdade 
de Medicina e do Hospital das Clínicas, com 
destaque para a captação de recursos junto a 
laboratórios e outros órgãos financiadores de 
Estudos / Ensaio Clínico e de Pesquisa, 
desenvolvidas por docentes ligados às 
Unidades da UFG e da UFGD. 

 

 

 

 

desenvolvidas no âmbito do Hospital das 
Clínicas / Faculdade de Medicina, tem 
resultado em vários outros novos estudos com 
o apoio da FUNDAHC. 

 

 

Em 2010 foram firmados com a interveniência 
administrativa da FUNDAHC 02 (dois) novos 
contratos de estudos / pesquisa clínica com 
financiamento através de indústrias 
farmacêuticas nacionais e internacionais, para 
desenvolvimento de pesquisas no âmbito do 
Hospital das Clínicas e de outras unidades da 
Universidade Federal de Goiás, conforme 
relacionado abaixo: 

- Projeto de pesquisa proposto pelo Prof. Paulo 
César Brandão Veiga Jardim, denominado 
“Estudo de segurança e eficácia da associação 
de clortalidona e amilorida no tratamento da 
hipertensão arterial do idoso”, a ser 
desenvolvido nas dependências da Liga de 
Hipertensão do HC/UFG, com financiamento 
pela Eurofarma Laboratórios Ltda; 

 

OBS: Projeto na fase inicial de seleção dos 
pacientes para a pesquisa. 

 

- Projeto de pesquisa proposto pela Drª 
Cláudia Maria Salgado, médica da Universidade 
Federal de Goiás, lotada no Departamento de 
Pediatria do HC/UFG, denominado “Estudo 
clínico de fase III, randomizado, aberto, de 
grupos paralelos e variação de dose para 
estudar a segurança e a eficácia de MK-
0954/Losartan potássico em pacientes 
pediátricos que apresentam hipertensão”, a ser 
desenvolvido nas dependências do HC/UFG, 
com financiamento pela Parexel Internacional 
S.A; 

 

OBS: Projeto na fase inicial de seleção dos 
pacientes para a pesquisa. 
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OBS: Por se tratar de pesquisas protegidas 
contratualmente por sigilo de informações, os 
dados das mesmas só podem ser publicados 
após o término do estudo, com autorização das 
instituições financiadoras.  

 

3. ASSISTÊNCIA 

METAS EXECUÇÃO 
» Na área da Assistência, a FUNDAHC traçou 
como meta para 2010 apoiar as atividades de 
caráter  administrativo e gerencial, 
necessárias para que o Hospital das Clínicas da 
UFG, suas Unidades e Serviços; os 
Departamentos, Serviços e Disciplinas da 
Faculdade de Medicina da UFG, bem como as 
Faculdades de Enfermagem, Nutrição, 
Farmácia, Odontologia e IPTSP possam 
desenvolver os seus relevantes trabalhos de 
assistência à saúde, atendendo a população 
tanto em procedimentos de alta complexidade 
nas diversas áreas, como em patologias 
incluídas no grupo das de atenção primária e 
secundária. 

 

» As atividades assistenciais desenvolvidas no 
âmbito do Hospital das Clínicas da UFG e do 
CEROF no ano de 2010 foram todas de 
continuidade de projetos anteriores em que a  
FUNDAHC vem oferecendo seu apoio 
administrativo e gerencial. Essas atividades 
têm proporcionado inúmeros benefícios para 
essas instituições, pois foram adquiridos 
durante o ano um quantitativo considerável de 
materiais de consumo de uso médico-
hospitalar, medicamentos e novos 
equipamentos e materiais permanentes, que 
somados ao quantitativo de pessoal 
disponibilizado pela Fundação, contribuíram de 
forma significativa para uma melhor prestação 
de serviços assistenciais à clientela dessas 
instituições, conforme se pode observar pela 
estatística resumida dos principais 
procedimentos realizados por essas 
instituições no ano de 2010:  

Anexo, segue relatório estatístico das 
principais atividades assistenciais do 
Hospital das Clínicas e do CEROF no ano de 
2010, que teve o apoio da FUNDAHC nos 
atendimentos médicos, de enfermagem e 
outras áreas técnicas e administrativas, com 
destaque para os seguintes procedimentos:  

276.774consultas ambulatoriais e de urgências 
786.162 exames radiológicos, laboratoriais 
  12.151 internações eletivas e de urgência 
    9.327 cirurgias de médio e grande porte 
    2.250 cirurgias de pequeno porte 
     689 procedimentos obstétricos  
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4.INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA 

METAS EXECUÇÃO 
» Na área de investimentos em infra-
estrutura, a FUNDAHC traçou como meta para 
2010 apoiar as atividades de  readequação da 
área física do Hospital das Clínicas e de outras 
unidades de saúde da Universidade Federal de 
Goiás e da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados, que constantemente 
necessita de ampliação, reformas e reparos 
para que possa abrigar, com as mínimas 
condições possíveis, todas as atividades nele 
desenvolvidas e a serem realizadas no ano de 
2010. Da mesma forma, na área de 
equipamentos, priorizar-se-á a aquisição e 
aperfeiçoamento do parque tecnológico para 
atender as necessidades e demanda por novas 
tecnologias. 

 

 

 

» Com os projetos desenvolvidos em 2010, a 
FUNDAHC adquiriu para ao Hospital das 
Clínicas e outras unidades da UFG e UFGD, 
através dos projetos administrados pela 
FUNDAHC, vários equipamentos e materiais 
permanentes. Essas ações visaram 
exclusivamente à melhoria do parque 
tecnológico, proporcionando a implantação de 
novos serviços e a modernização dos 
existentes. Estes investimentos alcançaram o 
valor de R$ 154.752,87 em 2010, conforme 
discriminação a seguir: 

 

  PROJETOS VALOR 
CEROF / Fundo Local 4.070,00 
CEROF / Incentivo a Pesquisa 6.330,00 
CEROF / Proad 57.778,77 
RH / Hospital das Clínicas 5.715,10 
UFGD  / Medicina / Portaria 732  80.859,00 

 

 
 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDO S EM 2010 
 

             
CEROF – FUNDO LOCAL  (20.953-8) 

 
DATA NF 

 
N.º NF. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
VALOR UNIT. 

 
VALOR 
TOTAL 

12/02/10 0132 Mesa cirúrgica p/ consultório 01 3.500,00 3.500,00 
16/04/10 389 Fone de ouvido headset base e tiara 01 120,00 120,00 
07/07/10 340 Longarina izo 3 lugares base cromada 01 450,00 450,00 
      
VALOR TOTAL                                                                                                                         R$ 4.070,00 

 
 
CEROF – INCENTIVO À PESQUISA (15.757-0) 

 
DATA NF 

 
N.º NF. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
VALOR UNIT. 

 
VALOR 
TOTAL 

11/05/10 6932 Inversor de Imagem com filtro 81 01 6.330,00 6.330,00 
      
VALOR TOTAL                                                                                                                          R$ 6.330,00 

 
 



 

 

11

 

CEROF – PROAD (15.758-9) 
 

DATA NF 
 

 NF N.º 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

16/03/10 895 Refrigerador cônsul 01 porta 36 A 
01 

1.550,00 1.550,00 

16/03/10 895 Refrigerador cônsul 01 porta 39 A 01 1.685,00 1.685,00 

29/03/10 0480 Armário p/ cozinha 1,03m X 1,05m 01 580,00 580,00 

29/03/10 0480 Armário p/ prontuários 02 750,00 1.500,00 

03/05/10 07721 Negatoscopio de 02 corpos simples 01 540,00 540,00 

22/06/10 0837 Pedestal 14k ald dg c/adaptador parede 01 250,00 250,00 

22/04/10 0049 Aparelho de ar condicionado 12.000btu 01 1.850,06 1.850,06 

22/04/10 0049 Aparelho de ar condicionado 24.000btu 09 3.403,05 30.627,45 

22/04/10 0049 Aparelho de ar condicionado 36.000btu 01 6.430,26 6.430,26 

30/06/10 0572 Lâmpada auxiliar 5 bulbos c/e 02 5.385,00 10.770,00 

22/09/10 009 Armário inferior 01 520,00 520,00 

22/09/10 009 Armário centro cirúrgico 1 01 787,00 787,00 

22/09/10 009 Armário centro cirúrgico 2 01 689,00 689,00 

      

TOTAL                                                                                                                                         R$ 57.778,77 

 
 
RH/HC  (14.989-6) 

 
DATA NF 

 
N.º NF. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
VALOR 
UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

24/02/10 7627 Impressora Lexmark laser e360 01 1.002,00 1.002,000 

23/02/10 1301 Estabilizador 1000va evo 3 bivolt 01 195,00 195,00 

06/05/10 8130 Conjunto de mesa cor tabaco 01 328,00 328,00 

06/05/10 8130 Poltrona presidente c/ cost. couro 01 290,00 290,00 

06/05/10 8130 Armário baixo com 02 portas tabaco 01 224,00 224,00 

27/05/10 0941 Sofá poltrona – vira cama em courino 01 472,00 472,00 

08/06/10 8092 Microcomputador win 7 pro 01 1.966,10 1.966,10 

18/08/10 4075 Quadro magnético escovado 60x 90 02 125,00 250,00 

24/09/10 335760 Forno microondas 18l 01 239,00 239,00 

24/09/10 335759 Refrigerador 241L 220V 01 749,00 749,00 

 VALOR  T O T A L                                                                                                                   R$ 5.715,10 
 

 
UFGD-PORT. 732 – (MEDICINA)  (15.967-0) 

 
DATA NF 

 
N.º NF. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT 

 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

07/05/10 056 Micrótomo rotativo criostato 300 – marca ancap 
01 

31.500,00 31.500,00 

17/05/10 0045 Mesa reunião formato retangular 
02 

940,50 1.881,00 

17/05/10 0045 Longarina 3 lugares com prancheta 
25 

1.020,51 25.512,75 

17/05/10 0045 Longarina 3 lugares 
5 

990,50 4.952,50 

17/05/10 0045 Cadeira giratória com braço 
25 

680,51 17.012,75 

   
 

  

VALOR TOTAL                                                                                                                       R$ 80.859,00 
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5. RECURSOS HUMANOS 

METAS EXECUÇÃO 
 
» Na área de recursos humanos, a FUNDAHC 
traçou como meta para 2010 apoiar a 
administração dos recursos humanos 
disponibilizados para o Hospital das Clínicas e 
as outras Unidades em todas as suas etapas, 
oferecendo treinamentos e outras 
necessidades para que essas instituições 
possam desenvolver  suas atividades 
regularmente. 

 

 

Em 2010 a FUNDAHC viabilizou para o 
Hospital das Clínicas e outras unidades da UFG 
um quantitativo significativo de pessoal 
distribuído em diversas áreas, principalmente 
nas mais complexas como: Pronto Socorro, 
Banco de Sangue, UTI’s, Clínicas Médicas e 
Cirúrgicas, CEROF, Ambulatórios, Serviço de 
Hemodiálise, Laboratórios e outros setores 
que são essenciais ao funcionamento dessas 
instituições. 

As metas propostas para essa área atingiu os 
objetivos propostos, uma vez que esta 
importante força de trabalho contribuiu, 
significativamente, para a manutenção do 
ensino, da pesquisa e a assistência aos 
pacientes, proporcionando ao Hospital das 
Clínicas e outras unidades, o cumprimento dos 
seus objetivos de prestar relevantes serviços 
à população goiana e regiões circunvizinhas. 

 

OBS: Encontram-se contratados pela 
Fundação e desenvolvendo atividades nas 
áreas administrativas e assistenciais do 
Hospital das Clínicas e do CEROF / UFG, 
477 empregados contratados pelo regime da 
CLT. 

 

6. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

METAS EXECUÇÃO 
 

» Na área da assistência social, a FUNDAHC 
traçou como meta para 2010 patrocinar, apoiar 
e implementar, ações com atividades de 
assistência social, como: proteção a família,  
maternidade, infância, adolescência, velhice, 
amparo às crianças e adolescentes carentes, a 
promoção da integração ao mercado de 

 

»  A FUNDAHC vem apoiando na área da 
assistência social desde 2008 o projeto de 
“Formação Continuada dos Profissionais do 
Sistema Sócio-Educativo do Estado de 
Goiás”, com o financiamento da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência 
da República, que tem por objetivo a 



 

 

13

 

trabalho, mediante projetos a serem 
desenvolvidos em parceria com a Universidade 
Federal de Goiás e demais órgãos públicos.  

capacitação de educadores, gestores públicos 
e orientadores sociais, no trabalho com 
adolescentes autores de ato infracional, os 
quais estão em processo de cumprimento de 
medidas sócio-educativas estabelecidas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
conforme Contrato n° 052/2007, verificado 
através dos Autos nº 059/08-FUND e 
aditivado até o dia 27/07/2011.  

  

Atividades Realizadas em 2010: 

- capacitação de 90 profissionais do Sistema 
Estadual de Medidas Sócio-Educativo de 07 
municípios do Estado de Goiás; 
-  realização de 04 reuniões do colegiado; 
- realização de 12 cursos para capacitação dos 
90 profissionais dos 07 municípios; 
- realização de 02 (duas) reuniões com os 
gestores da Secretaria de Cidadania do Estado 
de Goiás; 
- Realização de relatório das coletas e análise 
dos dados para monitoramento, avaliação e 
elaboração do relatório analítico das ações 
executadas. 

 
7. CONVÊNIOS E PROJETOS 
 

METAS EXECUÇÃO 
» Para o ano de 2010, a FUNDAHC traçou 
como meta a captação de novos projetos, 
atendendo ao Hospital das Clínicas e demais 
Unidades ligadas ou não à Universidade 
Federal de Goiás e a Fundação Universidade 
Federal da Grande Dourados, conforme 
detalhado abaixo: 

 
Previsão no Plano de Trabalho de captação 
de novos Convênios e Contratos em 2010: 

 
1.  Contrato de Prestação de Serviços entre a 
FUNDAHC e a Universidade Federal de Goiás, 
visando à manutenção, expansão e a melhoria 
da assistência, do ensino, das pesquisas 
científicas e tecnológicas e projetos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situação atual dos contratos e convênios:  
 
 
1. Contrato n° 001/2006 firmado com a  
Universidade Federal de Goiás prorrogado 
através do Termo Aditivo n° 003 para o 
exercício de 2010 conforme Autos n° 246/06-
FUND, visando à execução de projetos no 
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extensão no âmbito do Hospital das Clínicas, da 
Faculdade de Medicina e outras Unidades / 
Órgãos da UFG; 

 
 

2.  Contrato de Prestação de Serviços entre a 
FUNDAHC e a Fundação Universidade Federal 
da Grande Dourados, visando o apoio as 
atividades pós-implantação, bem como a 
melhoria do ensino, pesquisas científicas e 
tecnológicas, extensão e consultoria técnica no 
âmbito das Unidades e Órgãos da UFGD; 

 
 

3. Contratos com Indústrias Farmacêuticas 
Nacionais e Internacionais, para 
desenvolvimento de Pesquisas / Estudos 
Clínicos coordenadas por docentes da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Carta Acordo a ser firmada com a 
Organização Pan-Americana da Saúde / 
Organização Mundial de Saúde, para 
desenvolvimento do projeto PRÓ-SAÚDE FASE 
II - “Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde”, a ser 
coordenado com o apoio da diretoria da 
Faculdade de Medicina da UFG;  

 
 
 

 
 
 

âmbito da Universidade Federal de Goiás. 
  
 
 
 
2. Contrato n° 27/2007 firmado com a UFGD 
prorrogado através do Termo Aditivo n° 002 
para o exercício de 2010, conforme Autos 
n°255/07-FUND, visando à execução de 
projetos no âmbito da Fundação Universidade 
Federal de Goiás. 
 
 
 
3.1. Contrato firmado em 17/05/10 com a 
empresa Parexel Internacional S/A para 
financiamento da pesquisa proposta pela Drª. 
Cláudia Maria Salgado;  
 
 
3.2.  Contrato firmado em 30/09/2010 com a 
empresa Eurofarma Laboratórios Ltda, para 
financiamento da pesquisa proposta pelo Prof. 
Paulo César Brandão Veiga Jardim. 
 
OBS (item 3): Conforme já relatado 
anteriormente, por se tratar de pesquisas 
protegidas contratualmente por sigilo de 
informações, os dados das mesmas só podem 
ser publicados após o término do estudo, com 
autorização das instituições financiadoras.  
 
 
 
4. Em 25/11/2009 foi firmada com 
Organização Pan-Americana da Saúde uma 
Carta Acordo no valor de R$ 293.746,40 para 
financiamento do projeto relativo ao 
“Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde” - PRÓ-
SAÚDE I – Fase II – Autos n° 208/09-
FUND, com execução em 2010 e prorrogada 
sua vigência até 30/03/2012. As principais 
atividades desenvolvidas em 2010 estão 
relacionadas nesse relatório no item relativo as 
metas na área do Ensino; 
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5.  Plano de Trabalho nº 013/2009 relativo ao 
projeto: “Novas Estratégias para controle da 
dengue; uso de cortinas tratadas com 
inseticidas”, a ser financiado pela Organização 
Mundial de Saúde e desenvolvido pelo IPTSP – 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
da UFG. 
 
 
 
6.  Projeto do Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição do Escolar da 
Universidade Federal de Goiás (CECANE-UFG), 
amparado pelo Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), Lei 11.947/2009 e a proposta 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE).  
 
 
 
 
7.  Projeto do Centro de Alimentação e 
Nutrição (CECAN), com a finalidade de 
Implantar / Implementar as ações de 
alimentação Saudável e Nutrição adequada na 
região, servindo de  elo de ligação entre os 
estados de GO, TO, MS e MT.    
 
 
 
8. Outros projetos que foram contratados 
durante o exercício de 2010 e que não estavam 
previstos quando da elaboração do Plano de 
Trabalho de 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  O projeto teve suas atividades suspensas 
em 2010, devido à transferência da 
coordenação do projeto para a cidade de 
Fortaleza – CE. A FUNDAHC está aguardando 
orientações do órgão financiador para 
transferência e/ou devolução dos recursos 
recebidos.   
 
 
 
6. Projeto aprovado no final do exercício de 
2010 através do Contrato nº 025/2010 de 
03/12/10 firmado com a Universidade Federal 
de Goiás e com financiamento pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE/MEC) - Autos nº 218/10-FUND. Devido 
ao atraso na assinatura do Contrato, a 
execução do mesmo se iniciou em 2011. 
 
 
 
7. Projeto não aprovado pelo órgão financiador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Convênio nº 01/2010 firmado com o 
Município de Confresa – MT, com a 
interveniência do CEROF / UFG, no valor de R$ 
222.765,88 para financiamento do projeto de 
cooperação técnico científica para realização 
de cirurgias oftalmológicas em pacientes da 
cidade de Confresa e municípios vizinhos  – 
Autos nº 033/10-FUND. 
 
Anexo: Relatório final de estatística e fotos 
dos atendimentos no município de Confresa – 
MT, cujos procedimentos cirúrgicos 
totalizaram em 344 cirurgias realizadas nos 
dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2010.    
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8.2. Carta Acordo firmada com Organização 
Pan-Americana da Saúde em 26/03/2010 no 
valor de R$ 30.000,00 para financiamento do 
projeto relativo à Implantação do Núcleo de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde / NATS do 
HC/UFG – Autos nº 089/2010-FUND. 
 
Anexo: Relatório técnico elaborado pelo 
coordenador do projeto, em que descreve 
com detalhes as atividades realizadas em 
2010. 
 
  
8.3. Contrato de Prestação de Serviços 
firmado com a Fundação Jaime Câmara em 
05/2010 com o objetivo de dar apoio àquela 
instituição através do CEROF / UFG na 
execução do Projeto Boa Visão, visando o 
atendimento oftalmológico de alunos da Rede 
Municipal de Ensino – Autos nº099/10-FUND. 
 
OBS: Abaixo, são demonstrados os dados 
estatísticos dos atendimentos realizados em 
2010. Em anexo, as fotos do mutirão de 
atendimentos realizados no CEROF em 2010. 
 
- Junho/2010  -  1.277 consultas / exames; 
- Agosto/2010  -  1.640 consultas / exames; 
- Setembro/2010 – 1.657 consultas / exames; 
- Outubro/2010 – 1.552 consultas / exames; 
- Novembro/2010 – 3.653 consultas / exames; 
- Dezembro/2010 – 1.315 consultas / exames. 
 
8.4. Convênio nº 016/2010 firmado com o 
Município de Água Boa – MT, com a 
interveniência do CEROF FG, no valor de R$ 
170.000,00 para financiamento do projeto de 
cooperação técnico científica para 
atendimento oftalmológico aos pacientes 
daquele município – Autos nº 139/10-FUND;    
 
Anexo: Relatório estatístico e fotos dos 
atendimentos no município de Água Boa – 
MT, cujos procedimentos clínicos totalizaram 
em 944  consultas / exames realizados no 
dia 18/09/2010 e de 219 cirurgias 
realizadas nos dias 19 e 20 de novembro de 
2010 no município de Água Boa - MT.    
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8.5. Projeto do Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição do Escolar da 
Universidade Federal de Goiás (CECANE-UFG) 
para Apoio ao Conselho de Alimentação Escolar 
quanto ao Processo de Elaboração dos 
Pareceres Conclusivos sobre a execução do 
PNAE, aprovado no final do exercício de 2010 
através do Contrato n 032/10 de 13/12/2010 
firmado com a Universidade Federal de Goiás, 
com financiamento pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) - 
Autos nº217/10-FUND. Devido ao atraso na 
assinatura do Contrato, a execução do mesmo 
se iniciou somente em 2011. 
 

 
 

   Goiânia, 07 de fevereiro de 2011 

 

 

 

Prof. Elias Rassi Neto 
Diretor Executivo da FUNDAHC 

                     

 


