
    

  

 

REGRAMENTO DOS VALORES DE RESSARCIMENTOS DE PROJETOS 

DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS/EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

 

 
1. Apresentação 

Os percentuais estabelecidos de ressarcimento de projetos desenvolvidos no 

âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás/Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (HC-UFG/EBSERH) com Gestão Administrativa e Financeira 

pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (FUNDAHC) e envolvimento da UFG 

foram acordados, em reunião ocorrida em 02 de fevereiro de 2023, com a 

participação da Administração Superior da UFG, Direção Executiva da Fundação e da 
Superintendência do HC-UFG/EBSERH.  

 

2. Legislações Aplicáveis 

 Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 – Lei que rege as relações entre as 

Instituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica e as 

Fundações de Apoio.  

 Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 – Lei que cria a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

 Resolução - CONSUNI nº 42/2020 – Resolução que disciplina o relacionamento 

entre a Universidade Federal de Goiás e as suas Fundações de Apoio. 

 
3. Objetivo 

Apresentar os percentuais de ressarcimento de projetos desenvolvidos 

estritamente no âmbito do HC-UFG/EBSERH com execução pela UFG e gestão 
administrativa e financeira pela FUNDAHC-UFG. 

 

4. Justificativa 

Desde 29 de dezembro de 2014, o Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), compõe a rede EBSERH firmado pelo contrato de gestão 

especial gratuita celebrado entre a UFG e a EBSERH. Assim, o Hospital das Clínicas 

UFG/EBSERH tem a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim 

como prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres 

serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública.  

Devido à natureza educacional, os hospitais universitários são campos de 

formação de profissionais de saúde, no qual ocorrem e se estimulam as pesquisas e 

a inovação tecnológica, que não prescindem do apoio institucional na medida em 
que os pesquisadores e equipes vinculadas compõem, majoritariamente, os quadros 

da UFG e do HC-UFG/EBSERH. 

Compatível ao nível de excelência, especialmente naquilo que tange as 
pesquisas clínicas, diversas são as entidades (privadas, públicas e mistas) que 

patrocinam, seja em nível financeiro ou em nível de experimentação, as mais 
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variadas investigações e propostas inovadoras que são operacionalizadas neste 

hospital de referência que é o HC-UFG/EBSERH. 
Ao reconhecer a importância, os regramentos e as necessidades 

administrativas que são custeadas por fração dos recursos financeiros alocados aos 

projetos de pesquisa e inovação, compreende-se que tais percentuais não 
competitivos podem fazer com que projetos de pesquisa e inovação, que 

eventualmente poderiam ser realizados e gerenciados localmente, sejam deslocados 

para outros hospitais universitários do Brasil. 
 

5. Dos valores definidos de ressarcimentos à UFG e a FUNDAHC-UFG 

Considerando que a dependência financeira do HC-UFG/EBSERH se 

apresenta de forma limitada para a UFG e para que os custos administrativos não se 
tornem impeditivos da realização dos projetos de pesquisa e inovação no âmbito de 

realização no HC-UFG/EBSERH, assim como pela FUNDAHC, é adequado que os 

percentuais estipulados às etapas gerenciais se definam, nos seguintes percentuais: 
- 10% relativo ao ressarcimento à UFG, pela utilização dos seus bens e serviços nos 

projetos, será calculado levando em consideração a receita do projeto, sendo 

recolhido 5% para um fundo gerido pela administração superior da instituição e 5% 
para um fundo gerido pela (s) Unidade (s) responsável (eis) pelo projeto.  

- 3,5% relativo ao ressarcimento à FUNDAHC para o gerenciamento administrativo 

e financeiro, e será calculado levando em consideração a receita do projeto, para a 

execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados, envolvendo a 
aplicação de recursos aos projetos de interesse do HC-UFG/EBSERH. 

 

6. Vigência do Regramento 

Esse regramento entra em vigor a partir das assinaturas dos gestores 

participes e o mesmo poderá ser cancelado, suspenso ou alterado quando 

necessário. 

 

 

Dr. Robson Maia Geraldine 

Pró-reitor de Administração e Finanças/UFG 
 

 

 
Dr. José Garcia Neto 

Superintendente do HC-UFG/EBSERH 

 

 

 

Lucilene Maria de Sousa 

Diretora Executiva da FUNDAHC 
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