
 

RESOLUÇÃO N° 001/2022 
 

Dispõe sobre as normas para o Programa de Incentivo à 

Participação em Eventos Técnico-científicos para 

docentes, profissionais técnico-administrativos e 

Estudantes em eventos científicos por meio da 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

UFG (FUNDAHC). 

 

 O Conselho Curador da FUNDAHC, reunido em sessão plenária no dia 17 de 
maio de 2022, em atendimento ao Artigo 4º, inciso III dos Estatutos da Fundação, e considerando 
ser oportuno dar continuidade ao Programa de Incentivo à Participação em Eventos Técnico-

científicos, nacionais e internacionais, de apoio para a comunidade universitária dos cursos da área 
da saúde da Universidade Federal de Goiás (UFG), profissionais técnico-administrativos do 

Hospital das Clínicas da UFG e para profissionais das Unidades de Saúde administradas pela 
FUNDAHC, com a finalidade de auxiliar nos custos para apresentação de trabalhos técnicos e 
científicos com hospedagem, alimentação, taxa de inscrição, passagens, despesas com locomoção 
e preparo da apresentação.  

 
  R E S O L V E: 

 
Art. 1º - Disponibilizar para o exercício de 2022 a importância total de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) a ser concedida de acordo com as condições constantes nesta Resolução. O valor máximo a 

ser concedido ao autor de cada trabalho contemplado será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo 

permitido somente um autor por trabalho para receber o benefício. 
 
Parágrafo 1º - O apoio é restrito a uma solicitação por participante por ano, sendo este, 

obrigatoriamente, um dos autores do trabalho e responsável pela apresentação.  

 
Art. 2° - Determinar para fins de concessão deste apoio como beneficiários os integrantes da 
comunidade universitária dos cursos da área da saúde da UFG: docentes, discentes de graduação, 

discentes de pós-graduação lato sensu, discentes de pós-graduação stricto sensu e servidores 

técnico-administrativos e para profissionais das Unidades de Saúde administradas pela FUNDAHC. 

 
Parágrafo 1º - As unidades de saúde que se refere esta resolução são: Centro de Referência em 

Oftalmologia da UFG - CEROF, Hospital e Maternidade Dona Íris - HMDI, Hospital Municipal e 

Maternidade Célia Câmara - HMMCC, Hospital e Maternidade Nascer Cidadão - HMNC e Hospital 
Estadual de Jataí - HEJ, no município de Jataí-GO.  

 
 
Art. 3º - Sobre os passos para a solicitação do apoio: 

 
➢ O pedido do incentivo será analisado pela equipe de Gestão de Projetos da FUNDAHC, que 

determinará a habilitação ao pleito e atendimento aos requisitos.  
➢ A classificação com vistas à concessão do apoio se dará pela análise de uma Comissão de 

Avaliação, designada por Portaria emitida pela Diretoria Executiva da FUNDAHC, que 
deverá estabelecer uma ordem para a concessão do auxílio. 
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➢ Não serão concedidos auxílios aos requerentes que possuam outras formas de fomento de 

seus estudos/pesquisas, como: bolsa de pós-graduação, bolsa de residência, bolsas da 

CAPES, bolsa de pesquisa da FAPEG, bolsa de extensão e outras.   
➢ Serão destinadas duas concessões por semestre a estudantes de baixa renda, ingressantes 

da UFG por meio de programa de cotas. 

 

Art. 4º - Cronograma de apresentação de propostas abaixo deve considerar a antecedência 
mínima de 30 dias da data de início do evento. 
 

Período Recurso 

1º Primeiro Semestre de 2022 R$: 40.000,00 (Quarenta mil reais) 

2º Segundo Semestre de 2022 R$: 40.000,00 (Quarenta mil reais) 

Atividades Período 

Período de recebimento das solicitações – 1º semestre 18/05/2022 a 30/06/2022 

Período de recebimento das solicitações – 2º semestre  01/08/2022 a 01/12/2022 

➔ Divulgação dos resultados Até 10 dias antes do evento 

➔ Aplicação dos Recursos 12/12/2022 

 
Art. 5º - As solicitações deverão ser requeridas por meio eletrônico, - e-mail: 

secretariaexecutiva@fundahc.com.br  a partir de 18/05/2022, utilizando os formulários disponíveis 
no site da FUNDAHC www.fundahc.hc.ufg.br, dentro dos prazos previstos no artigo 4º desta 

resolução, contendo os seguintes documentos: 
 

1. Formulário de Solicitação de Fomento (modelo FUNDAHC), devidamente preenchido e 

assinado pelo solicitante, pelo Chefe do Departamento e/ou Serviço, Gerência e/ou 
Orientador, com a concordância do (a) Diretor (a) da Unidade Acadêmica da UFG ou do(a) 

Diretor(a) Geral das Unidades de Saúde listadas no Parágrafo 1º do Art. 2º; 

2. Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do solicitante; 

3. Curriculum Lattes – versão resumida; 

4. Cópia do resumo do trabalho aceito para apresentação,  
5. Termo de aceite do trabalho; 
6. Dar ciência de que o material de apresentação (folder, pôster ou slides) deve conter a logo 

da FUNDAHC como apoio; 

7. Comprovante de pagamento da inscrição; 

8. Formulário preenchido e assinado do Termo de Compromisso de Prestação de Contas para 
a FUNDAHC da participação no evento científico;  

9. Comprovante de solicitação de auxílio em outras instituições (caso o solicitante tenha 

requerido). 
10. Declaração que o requerente não recebe bolsa de pós-graduação, bolsa de pesquisa da 

CAPES, bolsa de pesquisa da FAPEG e outras de fomento à pesquisa/estudo, a ser 

emitida pelo Programa de Pós-graduação ao qual esteja vinculado, quando aplicável.  
11. Declaração que o requerente não recebe bolsa de residência, a ser emitida pela COREME 

e/ou COREMU, quando aplicável.  
12. Declaração que o requerente não recebe bolsa de extensão (PROBEC/UFG) a ser emitida 

pela CAEX da unidade acadêmica, quando aplicável.  
13. Declaração emitida pela Pró-Reitoria de Assuntos estudantis (PRAE/UFG), de que o 

requerente se enquadra como estudante de baixa renda, oriundo de programa de Cotas 

Sociais da UFG. 
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Parágrafo Único - A solicitação somente será aceita para protocolo na FUNDAHC com a 

documentação acima completa. 
 
Obs.: Todos os formulários constantes no art. 4º encontram-se na aba “Formulários” no site: 

www.fundahc.hc.ufg.br 

 
Art. 5º - A seleção dos trabalhos a serem contemplados será feita pela Comissão de Avaliação da 
FUNDAHC. 

 
Art. 6º - O trabalho que for contemplado com o benefício deverá ao término da apresentação, 

obrigatoriamente, apresentar junto a FUNDAHC cópia do Certificado de Participação no Evento, 
fotos juntamente com o comprovante da passagem aérea ou terrestre utilizada para a sua 
locomoção até o evento ou comprovante de hospedagem ou de alimentação no prazo de 15 

(quinze) dias. 
   
Art. 7º - Os recursos financeiros serão repassados ao beneficiário conforme previsto no Termo de 
Compromisso de Apoio a ser firmado pelo solicitante junto a FUNDAHC. 

 

Art. 8º - A FUNDAHC receberá pedidos de auxílio somente enquanto houver recursos financeiros 
disponíveis. Uma vez esgotado o montante destinado, não serão aceitas novas solicitações, 

quaisquer que sejam os motivos. 
 

Art. 9º - O valor solicitado poderá ser menor ou igual a R$: 2.000,00 (dois mil reais), ainda que os 
custos com a participação no evento superem esta quantia. 
 

Art. 10º - Deverá constar o apoio da FUNDAHC nos trabalhos que forem publicados em anais dos 

eventos ou em qualquer outro meio de divulgação. 

  
Art. 11° - Esta Resolução entra em vigor nesta data 

 
 

Goiânia, 17 de Maio de 2022. 
 

 
 

 

 
Dr. José Garcia Neto 

Presidente do Conselho Curador da FUNDAHC 
 

 
 
 

 

 
 

Profa. Dra. Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva da FUNDAHC 
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Log

17 mai 2022, 10:33:42 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e criou este documento número 5b95bc1c-484f-4d27-8f72-cac557213028. Data

limite para assinatura do documento: 16 de junho de 2022 (10:31). Finalização automática após

a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 mai 2022, 10:33:44 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

jgn1@uol.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo José Garcia Neto e CPF 380.804.001-72.

17 mai 2022, 10:33:44 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

enilzapaiva@ufg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Enilza Maria Mendonça de Paiva e CPF 282.597.261-49.

17 mai 2022, 13:31:08 José Garcia Neto assinou. Pontos de autenticação: email jgn1@uol.com.br (via token). CPF

informado: 380.804.001-72. IP: 200.18.165.18. Componente de assinatura versão 1.271.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

18 mai 2022, 18:35:12 Enilza Maria Mendonça de Paiva assinou. Pontos de autenticação: email enilzapaiva@ufg.br (via

token). CPF informado: 282.597.261-49. IP: 177.205.127.20. Componente de assinatura versão

1.273.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 19 de maio de 2022. Versão v1.11.0.
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19 mai 2022, 07:35:07 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 5b95bc1c-484f-4d27-8f72-cac557213028.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5b95bc1c-484f-4d27-8f72-cac557213028, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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