
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 

 

 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 25R/2019 

 

(Reeditada com as alterações introduzidas pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, 

de 21/02/2020) 

 

Dispõe sobre a instituição do 

Centro de Referência em 

Oftalmologia (CEROF) como 

Órgão Suplementar da 

Universidade Federal de Goiás, na 

forma do seu Regimento Interno. 
 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 22 de novembro 

de 2019, considerando o disposto nos arts. 21, incisos VI, XIII e XIV, 42, 43, caput, 44, 

parágrafo único, 45 e 46 do Estatuto da UFG, bem como os arts. 55, inciso IV, 62, §§ 

1º, 2º e 3º do Regimento Geral da UFG, e tendo em vista o que consta do Processo 

Eletrônico nº 23070.038227/2019-18: 
 

 

 

R E S O L V E: 
 

 

 

Art. 1º Instituir o Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF) 

como Órgão Suplementar da Universidade Federal de Goiás, vinculado à Reitoria, na 

forma do seu Regimento Interno, anexo a esta resolução. 
 

Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor. 
 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Goiânia, 22 de novembro de 2019. 

 

 

Prof. Edward Madureira Brasil 

- Reitor - 



 

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 25R/2019  

 

 

REGIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM OFTALMOLOGIA 

(CEROF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
 

 

TÍTULO I  
DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS 

 

 

Capítulo I 

Da Personalidade e Missão 

 

Art. 1º O Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade 

Federal de Goiás é um órgão suplementar da UFG, vinculado à Reitoria. 
 

Art. 2º O Centro de Referência em Oftalmologia adotará para sua 

identificação a sigla CEROF-UFG. 
 

Art. 3º O CEROF reger-se-á pelo presente regimento, pela legislação 

pertinente e normas complementares. 
 

Art. 4º Considerando os objetivos fundamentais da Universidade 

Federal de Goiás (ensino, pesquisa e extensão), a atuação do CEROF está apoiada nos 

seguintes princípios: 

 

I- desenvolvimento da assistência à saúde oftalmológica, em 

harmonia com o ensino, pesquisa e extensão, tendo o paciente 

como o centro das atenções e cuidados; 
II- integração no Sistema Único de Saúde (SUS), sem prejuízo dos 

objetivos fundamentais da UFG;  
III- integração com as Unidades Assistenciais da região visando à 

assistência regionalizada e hierarquizada, constituindo-se em um 

centro de referência em oftalmologia em nível regional, nacional 

e internacional; 

IV- descentralização do controle de pessoal, de material e de 

orçamento, resguardando-se a unidade normativa da UFG. 
IV- revogado. (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 

 

 

Capítulo II 

Dos Objetivos  
 

Art. 5º O CEROF tem por objetivos gerais: 
 

I- tornar-se Centro de Referência em Oftalmologia e polo nacional 



de inovações tecnológicas, treinamento e desenvolvimento de 

protocolos assistenciais, com resolutividade máxima e custo 

mínimo; 

II- promover e manter a saúde oftalmológica da comunidade, 

integrando-se com os órgãos regionais de assistência à saúde;  
III- proporcionar elevado padrão de formação e aperfeiçoamento 

profissional, servindo de campo de inovação, extensão, 

pesquisa, ensino e treinamento de profissionais da área de saúde 

em oftalmologia (graduação, pós-graduação, residência médica 

e treinamento avançado). 
 

Seção I  
Da Assistência à Saúde 

 

Art. 6º O CEROF é um centro de referência, atuando no diagnóstico e 

tratamento de doenças oculares com linhas de pesquisa correlacionadas à oftalmologia. 
 

Art. 7º O CEROF é um centro de referência, que atuará nos níveis 

assistenciais quaternário, terciário, secundário e primário, de acordo com a 

hierarquização de entidades e a regionalização assistencial. 
 

Art. 8º A assistência à saúde oftalmológica será feita de forma 

integrada entre ambulatório, exames complementares subsidiários ao diagnóstico, 

procedimentos terapêuticos ambulatoriais, internação e centro cirúrgico, quando 

pertinente, obedecendo a um critério médico de gravidade nosológico, proporcionando-

se, dessa forma, o tratamento progressivo do paciente. 

Art. 8º A assistência à saúde oftalmológica será feita de forma 

integrada entre ambulatório, exames complementares subsidiários ao diagnóstico, 

procedimentos terapêuticos ambulatoriais, internação e centro cirúrgico, bem como as 

seguintes atividades: (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 

21/02/2020) 

 

I- de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para 

atendimento a urgências; (Incluído pela Resolução CONSUNI 

Nº 10/2020, de 21/02/2020) 

II- de serviços de bancos de células e tecidos humanos; (Incluído 

pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 

III- de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas 

e naturais; (Incluído pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 

21/02/2020) 

IV- profissionais, científicas e técnicas oftalmológicas não 

especificadas anteriormente. (Incluído pela Resolução 

CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 

 

Art. 9º O CEROF, integrado com os órgãos de saúde, procurará 

desenvolver programas específicos de assistência à comunidade, os quais serão 

analisados por equipe multiprofissional das instituições ou entidades interessadas. 
 

 

Seção II  



Da Formação de Recursos Humanos na Área da Saúde  

 

Art. 10. O CEROF constitui-se em campo de ensino prático, de 

maneira a atingir os objetivos curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação na 

área de saúde. 
 

Art. 11. O CEROF, atendido o disposto no artigo anterior, 

proporcionará o desenvolvimento da Residência Médica na área de oftalmologia. 

 

Art. 12. O CEROF ensejará apoio aos cursos de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu da área de saúde, em articulação com a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, obedecendo a planos específicos das unidades de ensino da área de saúde.  
 

Art. 13. O CEROF desenvolverá programas de educação em serviço, 

para as diferentes categorias de pessoal da área de saúde, obedecendo a planos 

específicos aprovados pelo Conselho Diretor, aprimorando a qualidade e mantendo o 

padrão de serviço do CEROF. 
 

Parágrafo único. Os recursos para manutenção dos programas 

referidos no caput serão oriundos de projetos específicos das unidades da área de saúde, 

de projetos/editais específicos de fontes de fomento à educação e pesquisa ou do próprio 

CEROF.  
 

 

Seção III  
Da Formação de Pesquisadores na Área de Saúde  

 

Art. 14. O CEROF oportunizará o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa aprovados pela unidade de origem, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, quando 

pertinente, e pelo seu Conselho Diretor. 
 

Parágrafo único. As pesquisas serão desenvolvidas com recursos 

oriundos dos projetos específicos, obtidos nos órgãos financiadores. 
 

Capítulo III 
Da Manutenção  

 

Art. 15. O CEROF será mantido com recursos oriundos de:  
 

I- dotação consignada no orçamento da Universidade;  
II- dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas nos orçamentos 

da União, dos Estados e dos Municípios;  

III- renda própria proveniente de convênios e contratos de prestação 

de serviços; 

IV- doações e contribuições a título de subvenção, concedidas por 

autarquias e quaisquer pessoas físicas, jurídicas ou órgãos 

públicos; 
V- taxas e emolumentos;  
VI- retribuição de serviços prestados à sociedade; 
VII- recursos auferidos de cursos de aperfeiçoamento e de pós-



graduação lato sensu, em parceria com Unidades Acadêmicas da 

Instituição; 
VIII- rendas eventuais. 

 

 

TÍTULO II  
DA ESTRUTURA E DA GESTÃO 

 

 

Capítulo I 
Da Estrutura Organizacional  

 

Art. 16. A administração do CEROF compreende:  

 

I- Conselho Diretor, como órgão consultivo e deliberativo;  

II- Diretoria Executiva. 
 

Art. 17. A Diretoria Executiva poderá criar cargos gerenciais ou 

comissões de assessoramento, permanentes ou temporárias, conforme a designação do 

Diretor-Geral.  
 

Parágrafo único. Compete às comissões de assessoramento: 
 

I- estudar os planos e problemas apresentados à sua consideração, 

propondo sugestões;  
II- relatar os processos submetidos à sua apreciação. 

 

Art. 18. Para o desempenho das atividades administrativas do CEROF 

serão designados os Diretores, que serão os responsáveis pela gestão dos setores a eles 

subordinados. 
 

Capítulo II 

Do Conselho Diretor 
 

Art. 19. O Conselho Diretor compõe-se de:  
 

I- Presidente do Conselho Diretor;  

II- Diretor-Geral do CEROF; 
III- Diretores Setoriais do CEROF; 
IV- Reitor da UFG; 
IV- Reitor da UFG ou servidor da instituição por ele indicado; 

(Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 

21/02/2020) 

V- Diretor da Faculdade de Medicina; 

VI- Diretor do Hospital das Clínicas (HC);  
VII- cinco docentes do CEROF; 
VIII- um membro da Advocacia-Geral da União (AGU); 
IX- um representante da comunidade goianiense, indicado pelo 

Conselho Diretor; 
X- um representante dos servidores do CEROF, eleito pelos seus 



pares;  

XI- um representante da Residência Médica em oftalmologia, eleito 

por seus pares. 

 

§ 1º O Presidente do Conselho Diretor deverá ser um de seus 

membros indicado e homologado pelo próprio Conselho, nomeado pelo Reitor, para 

mandato de dois anos, podendo ser reeleito. 
 

§ 2º O Conselho Diretor será presidido e coordenado pelo Presidente, 

que poderá convocar reuniões ordinárias e extraordinárias. 
 

§ 3º O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente, a cada bimestre, 

considerando, para efeito de quórum, a maioria simples de seus membros.  

 

§ 4º O Presidente do Conselho Diretor designará um relator para as 

matérias a serem analisadas e pautará reunião para sua discussão pelo Conselho, seguida 

de votação e decisão por maioria simples. 
 

Art. 20. Compete ao Conselho Diretor: 

 

I- aprovar os planos globais de ação do CEROF;  

II- apresentar eventuais modificações deste Regimento Interno 

visando à sua submissão ao Conselho Universitário;  
III- aprovar os convênios e contratos administrativos, assistenciais, 

de ensino, pesquisa e extensão a serem firmados pelo CEROF; 
IV- aprovar o orçamento anual; 

IV- propor à Reitoria da UFG o orçamento anual; (Redação dada 

pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 
V- propor ao Conselho Universitário alterações da política e dos 

objetivos do CEROF;  
VI- sugerir o nome do Diretor-Geral e encaminhar ao Reitor para 

possível nomeação;  

VII- aprovar a execução dos projetos de pesquisa e de ensino de 

graduação e pós-graduação;  
VIII- aprovar a prestação de contas dos contratos de serviços para o 

CEROF;  
IX- sugerir ao Diretor-Geral auditorias externas setoriais em busca 

de falhas para melhoria processual e de desempenho, além de 

outras providências; 
X- regular as matérias omissas neste Regimento, bem como aprovar 

normas complementares internas. 
 

Capítulo III 
Da Diretoria Executiva  

 

Art. 21. A Diretoria Executiva é composta de: 
 

I- Diretor-Geral;  
II- Diretores setoriais. 
 



Art. 22. Compete à Diretoria Executiva: 
  

I- executar e buscar o alcance de todas as metas assistenciais, de 

ensino, pesquisa e extensão, definidas pelo Conselho Diretor, 

utilizando métodos eficientes de governança; 
II- preparar relatórios de desempenho incluindo indicadores 

gerenciais das atividades do CEROF; 
III- identificar e submeter ao Conselho Diretor oportunidades de 

melhoria nos processos operacionais internos e de novas 

parcerias para prestação de serviços do CEROF ao SUS e 

entidades sem fins lucrativos; 
IV- propiciar integração docente-assistencial;  
V- propor e submeter ao Conselho Diretor as normas 

complementares internas;  

VI- aprovar normas e procedimentos para o corpo docente e discente 

em atuação no CEROF, de comum acordo com as respectivas 

Unidades Acadêmicas; 
VII- aprovar as indicações para ocupação de funções de 

colaboradores; 
VIII- apreciar e submeter ao Conselho Diretor o orçamento anual do 

CEROF; 
VIII- revogado; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 

IX- apreciar e submeter ao Conselho Diretor os balanços gerais do 

CEROF; 

IX- revogado; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
X- apreciar e submeter ao Conselho Diretor os contratos de 

prestação de serviços complementares para o bom 

funcionamento do CEROF. 
 

Capítulo IV 

Da Direção Geral 
 

Art. 23. A Direção-Geral será exercida por um docente ou técnico 

administrativo da UFG, sugerido pelo Conselho Diretor a ser aprovado e nomeado pelo 

Reitor, para mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. 

 

Parágrafo único. Responderá pela Direção-Geral, nas faltas e 

impedimentos do titular, o diretor setorial na seguinte ordem:  
 

I- Diretor Assistencial;  

II- Diretor Administrativo e Financeiro; 
III- Diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação. 
 

Art. 24. Compete ao Diretor-Geral: 

 

I- participar e auxiliar na coordenação das reuniões do Conselho 

Diretor, juntamente com o Presidente do Conselho; 
II- presidir as reuniões da Diretoria Executiva e da Equipe 



Operacional e Técnica e coordenar suas atividades, 

incentivando e buscando o cumprimento das metas 

estabelecidas; 

III- cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento; 
IV- representar o CEROF nos conselhos superiores da UFG; 
V- representar o CEROF no seu âmbito e fora dele;  
VI- exercer o poder disciplinar nos limites de sua competência, de 

conformidade com o disposto no Estatuto e Regimento Geral 

da UFG;  
VII- cumprir e fazer cumprir os atos normativos de decisões 

emanadas do Conselho Diretor;  
VIII- assinar, quando receber delegação do Reitor para tal, acordos, 

contratos ou outros instrumentos de interesse do CEROF, 

ouvindo o Conselho Diretor;  
IX- ordenar as despesas, assinando, juntamente com o Diretor 

Administrativo e Financeiro, os documentos contábeis a elas 

pertinentes; 
IX- revogado; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 

X- coordenar a elaboração das propostas orçamentárias do 

CEROF e submetê-las à aprovação do Conselho Diretor;  

XI- elaborar e submeter ao Conselho Diretor o Plano Global de 

Ação do CEROF;  
XII- apresentar ao Conselho Diretor o relatório anual do CEROF; 

XIII- verificar, sistematicamente, a situação econômica, financeira e 

operacional do CEROF, podendo, ouvido o Conselho Diretor, 

determinar a reformulação de planejamento e programa de 

trabalho; 

XIV- atuar, junto à direção das várias unidades de saúde, no sentido 

de assegurar o alcance dos objetivos comuns e o 

desenvolvimento harmônico e eficiente dos programas 

assistenciais;  

XV- zelar pela assiduidade e atividade dos profissionais lotados no 

CEROF, devendo comunicar as transgressões disciplinares ao 

Reitor ou ao gestor público do órgão ao qual estiver vinculado 

o servidor ou profissional contratado, sob pena de omissão;  
XVI- baixar portarias e instruções de serviço para os diversos órgãos 

do CEROF;  
XVII- nomear os diretores setoriais e demais componentes da gestão; 
XVII- nomear os diretores setoriais, diretores técnico e clínico e 

demais componentes da gestão; (Redação dada pela Resolução 

CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 
XVIII- convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho 

Diretor;  

XIX- resolver os casos omissos, após apreciação do assunto pela 

Diretoria Executiva, resguardando-se a competência do 

Conselho Diretor;  
XX- participar das reuniões do Conselho Diretor das Unidades 

Acadêmicas da UFG, quando solicitado; 
XXI- fornecer declarações oficiais em nome do CEROF; 



XXII- sugerir e contratar, após aprovação do Conselho Diretor, 

auditorias externas periódicas para avaliação de setores do 

CEROF, apresentando, ao Conselho Diretor, os resultados e 

sugestões de melhorias e outras eventuais providências 

indicadas. 
XXII- revogado. (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
 

Capítulo V 
Das Diretorias Setoriais  

 

Seção I  
Da Constituição e Competência das Diretorias Setoriais  

 

Art. 25. O CEROF conta com as seguintes diretorias setoriais: 

 

I- Diretoria Assistencial; 
II- Diretoria Administrativa e Financeira;  
III- Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. 

 

Art. 26. O Diretor Assistencial deverá ser profissional da área de 

saúde do CEROF, em efetivo exercício, indicado pelo Diretor-Geral e aprovado pelo 

Conselho Diretor. 
 

Art. 27. O Diretor Administrativo e Financeiro será indicado pelo 

Diretor-Geral e aprovado pelo Reitor e deverá, preferencialmente, possuir o curso de 

Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, ou 

especialização em Administração/Economia.  

Art. 27. O Diretor Administrativo e Financeiro será indicado pelo 

Diretor-Geral e aprovado pelo Reitor e deverá, preferencialmente, possuir o curso de 

Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, ou 

especialização em Administração/Economia/Contábeis. (Redação dada pela Resolução 

CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 

 

Art. 28. O Diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação deverá ser um 

docente da Oftalmologia, em efetivo exercício, indicado pelo Diretor-Geral, ouvido o 

Diretor da Faculdade de Medicina. 

 

Art. 29. Todas as diretorias serão assessoradas por uma única Equipe 

de Suporte Operacional/Backoffice, que proverá apoio na execução de contratos, 

relatórios, planilhas, grades de horários, preenchimento de formulários, dentre outras 

tarefas especificadas no artigo Art. 47. 

 

Art. 30. Compete às diretorias e diretores setoriais: 

 

I- organizar e submeter à aprovação da Direção Geral as rotinas e 

procedimentos operacionais padrão e de trabalho;  
II- supervisionar e orientar a Equipe de Suporte Operacional; 
III- reunir mensalmente os colaboradores para avaliação do 

desempenho na execução das atividades;  



IV- encaminhar ao Diretor-Geral o seu regimento interno para 

posterior apreciação e aprovação pelo Conselho Diretor; 
V- cumprir as determinações do Diretor-Geral; 

VI- apresentar ao Diretor-Geral relatório mensal das atividades dos 

serviços a seu cargo, bem como dados que lhe forem solicitados;  
VII- assessorar o Diretor-Geral no estudo dos assuntos relacionados 

ao CEROF. 
 

Seção II  
Da Diretoria Assistencial 

 

Art. 31. A Diretoria Assistencial é o órgão encarregado de 

proporcionar assistência médica ao paciente no campo preventivo, curativo e 

reabilitativo, firmando-o como centro das atenções. 
 

Art. 32. A Diretoria Assistencial tem a seguinte organização 

estrutural:  
 

I- Diretor; 

II- Colaboradores na área de saúde, incluindo: médicos(as), 

enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, farmacêuticos(as), 

terapeutas ocupacionais, psicólogos(as), assistentes sociais, 

técnicos(as) em óptica;  
III- Apoio de colaboradores da Equipe de Suporte Operacional/ 

Backoffice; 
IV- Setores: 

 

a) Recepção; 

b) Ambulatórios; 
c) Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização; 
d) Arquivo Médico;  

e) Farmácia; 

f) Exames Diagnósticos/ Oftalmodiagnóstico; 
g) Reabilitação Visual; 
h) Procedimentos ambulatoriais. 

 

Art. 33. Compete à Diretoria Assistencial: 

 

I- planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as 

ações no âmbito dos setores a ela subordinados;  
II- proporcionar assistência médica ambulatorial e cirúrgica em 

oftalmologia geral e nas subespecialidades oftalmológicas; 

III- atender, através do Serviço de Urgências, emergências 

oftalmológicas de pacientes internos e externos; 

IV- proporcionar, através do Serviço de Exame complementares/ 

Oftalmodiagnóstico, o diagnóstico e tratamento dos pacientes 

internos e externos do CEROF;  
V- reunir-se, mensalmente, com os colaboradores, para análise das 

atividades e encaminhar relatório à Diretoria do CEROF;  
VI- levantar outros dados, quando solicitados para fins específicos;  



VII- notificar as ocorrências de caráter ético à comissão específica;  

VIII- proporcionar o planejamento, a coordenação, controle e 

execução do serviço de registro geral do paciente, arquivo 

médico e estatístico referente à assistência do CEROF; 
IX- supervisionar a esterilização de materiais e participar da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
X- realizar o planejamento e programas que visem à prevenção e 

controle de infecções, acidentes e complicações no ambiente de 

trabalho; 
XI- supervisionar, planejar e garantir a adequada movimentação e 

preenchimento dos prontuários médicos e assistenciais, 

participando da Comissão de Prontuários Médicos. 
 

Seção III 
Da Diretoria Administrativa e Financeira 

 

Art. 34. A Diretoria Administrativa e Financeira é o órgão 

encarregado do planejamento, promoção, supervisão, coordenação, controle e avaliação 

das atividades administrativas e financeiras do CEROF.  

 

Art. 35. A Diretoria Administrativa e Financeira tem a seguinte 

organização estrutural:  
 

I- Diretor; 

II- Apoio de colaboradores da Equipe de Suporte 

Operacional/Backoffice; 

III- Setores: 
 

a) Finanças;  
b) Administração;  
c) Gestão Estratégica; 

d) Gestão de Qualidade; 

e) Gestão de Pessoas. 
 

Art. 36. Compete às Finanças: 

Art. 36. Compete ao Setor de Finanças: (Redação dada pela 

Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 
 

I- elaborar e submeter à apreciação do Diretor-Geral o orçamento 

anual do CEROF; 
I- elaborar e submeter à apreciação do Diretor-Geral a proposta de 

orçamento anual do CEROF; (Redação dada pela Resolução 

CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 
II- registrar a movimentação dos recursos financeiros do CEROF; 

II- controlar a movimentação dos recursos financeiros do CEROF; 

(Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 

21/02/2020) 
III- promover a escrituração contábil, levantando demonstrativo 

financeiro, balancetes de verificação; posição de contas a pagar 

e a receber, informando, em épocas determinadas, ou sempre 



que solicitado, sobre os dados constantes do seu registro, para 

efeito de análise econômico-financeira; 
III- revogado; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
IV- controlar a movimentação e execução de recursos 

extraorçamentários oriundos de convênios; 
IV- controlar a movimentação e execução de recursos 

extraorçamentários oriundos de contratos e convênios; 

elaborando as respectivas prestações de contas; (Redação dada 

pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 
V- elaborar e encaminhar as prestações de contas dos recursos 

provenientes dos convênios; 
V- revogado; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
VI- emitir e controlar a emissão de guias de recolhimento e/ou 

receita; 
VII- levantar os balanços gerais do CEROF, obedecidas as 

disposições legais, estatutárias e regimentais pertinentes, 

encaminhando-os à Reitoria; 

VII- revogado; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 

VIII- colaborar na confecção de orçamentos, reunindo dados, 

organizando e sistematizando informações que possam projetar 

efetivamente, as tendências futuras e, de outra parte, registrar os 

fatos orçamentários em suas diversas etapas e graus contábeis, 

notadamente os que dizem respeito às contas de receita e 

despesa; 
VIII- colaborar na confecção de proposta de orçamentos de serviços, 

reunindo dados, organizando e sistematizando informações que 

possam projetar efetivamente as tendências futuras e, de outra 

parte, registrar os fatos orçamentários em suas diversas etapas e 

graus contábeis, notadamente os que dizem respeito às contas de 

receita e despesa; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
IX- controlar, sistematicamente, a produção dos serviços executados 

nas unidades de produção do CEROF (ambulatórios, 

oftalmodiagnóstico, procedimentos ambulatoriais, centro 

cirúrgico, banco de olhos, campanhas assistenciais, convênios, 

outras fontes) visando à agilidade, precisão e efetividade dos 

dados, documentando a produção executada e seu devido 

faturamento, encaminhando-a para a fonte pagadora contratante 

do CEROF, acompanhando os trâmites até o efetivo 

recebimento pelo CEROF e quitação da fatura. 
 

Parágrafo único. O Setor Financeiro do CEROF é subordinado 

tecnicamente ao Departamento de Finanças da Universidade. 

Parágrafo único. O Setor Financeiro do CEROF é subordinado 

técnica e operacionalmente à PROAD/Diretoria de Contabilidade e Finanças da UFG. 

(Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 
 



Art. 37. O Setor de Administração será responsável pelas atividades 

de:  
I- Compras;  

II- Almoxarifado;  
III- Controle de Estoque; 
IV- Patrimônio; 
V- Hotelaria; 
VI- Infraestrutura e Manutenção. 

 

Art. 38. Compete ao Segmento de Compras em comunicação com o 

Almoxarifado, Controle de Estoques e Patrimônio:  
 

I- prover o abastecimento de material que se fizer necessário no 

CEROF, exercendo o controle sobre todas as solicitações 

emanadas dos diversos setores que o compõem;  

II- manter rigoroso controle dos bens patrimoniais e do material de 

consumo, efetuando registros sistemáticos, com os respectivos 

cadastros;  
III- elaborar, com base no consumo médio mensal, a previsão anual 

de consumo; 
IV- planejar, supervisionar, coordenar e controlar todas as atividades 

ligadas à administração de material. 
 

Parágrafo único. O Segmento de Compras do CEROF é subordinado 

tecnicamente ao Departamento de Compras da Universidade. 
Parágrafo único. O Segmento de Compras do CEROF é subordinado 

técnica e operacionalmente à PROAD/Departamento de Material e Patrimônio da UFG. 
(Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 

 

Art.39. Compete à Hotelaria, Infraestrutura e Manutenção: 
 

I- exercer o comando dos serviços de portaria, controle de 

segurança e acesso de pessoas na área do CEROF; 

II- supervisionar e controlar todos os serviços de limpeza e 

higienização do CEROF; 

III- manter em boas condições o funcionamento de instalações 

elétricas, hidráulicas, de gás, de vapor, de ar condicionado, 

equipamentos de incêndio e outros; 
IV- reformar e reparar máquinas, aparelhos e instrumentos móveis, 

utensílios e outras peças de uso do CEROF;  

V- supervisionar os contratos de manutenção corretiva e preventiva 

e outras atividades afins. 

 

Art. 40. Compete à Gestão Estratégica: 
 

I- manter um serviço de Protocolo condizente com as necessidades 

do CEROF, racionalizando a tramitação processual;  

II- dinamizar o fluxo de documentos, ordenando os processos que 

lhe foram confiados para guarda, de modo a permitir a 

reconstituição, a qualquer tempo, dos atos administrativos;  



III- prezar pela qualidade dos processos e rotinas, visando sempre à 

proteção e ao bem-estar e satisfação dos usuários e 

colaboradores do serviço. 

 

Art. 41. Compete à Gestão de Qualidade: 
 

I- coordenar e controlar todo sistema de gestão de qualidade 

proposto nos manuais de padronização e acreditação como, por 

exemplo, o exigido pelas entidades ISO (International 

Organization for Standardization) e/ou ONA (Organização 

Nacional de Acreditação); 
II- controlar e acompanhar os indicadores estratégicos e de 

monitoramento (inclusive os assistenciais, de ensino, pesquisa e 

extensão). 
 

Art. 42. Compete à Gestão de Pessoas: 
 

I- planejar, organizar, desenvolver, coordenar, controlar técnicas 

capazes de promover o desempenho eficiente de pessoal;  

II- criar, manter e desenvolver um contingente de recursos humanos 

com habilidade e motivação para levar o CEROF a atingir os 

seus objetivos;  
III- criar, manter e desenvolver condições organizacionais de 

aplicação, desenvolvimento e satisfação plena dos recursos 

humanos e alcance dos objetivos individuais; 
IV- alcançar eficiência e eficácia com os recursos humanos 

disponíveis; 
V- estudar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar a 

administração de pessoal;  
VI- executar atividades concernentes à interpretação de 

regulamentos, leis, ordens e pareceres em processos;  

VII- orientar e fiscalizar o cumprimento das obrigações, direitos e 

deveres por parte dos servidores; 
VIII- assessorar a direção do CEROF em assuntos ligados à gestão de 

pessoal.  
 

Parágrafo único. A Gestão de Pessoas do CEROF é subordinada 

tecnicamente à Diretoria de Administração de Pessoas da Universidade. 
Parágrafo único. A Gestão de Pessoas do CEROF é subordinada 

tecnicamente à PROPESSOAS/Diretoria de Administração de Pessoas da UFG. (Redação dada 

pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 

 

Seção IV 

Da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação 
 

Art. 43. A Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação é o órgão 

encarregado de propiciar as condições necessárias para o bom desempenho e incentivo à 

produção científica, fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. 
 

Art. 44. A Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação tem a seguinte 



organização estrutural:  

 

I- Diretor; 

II- Apoio de colaboradores da Equipe de Suporte Operacional/ 

Backoffice. 
 

Art. 45. Compete à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação:  
 

I- planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar as 

ações a ela subordinadas;  
II- participar, junto à Direção Geral, das atividades de planejamento 

e execução dos planos e projetos relacionados ao CEROF;  
III- supervisionar as atividades de pesquisa executadas no CEROF, 

nas áreas pertinentes;  
IV- fomentar ações de ensino e capacitação em oftalmologia a 

graduandos, pós-graduandos, residentes, médicos 

oftalmologistas em curso de treinamento avançado e outros 

profissionais da área de saúde com algum vínculo à 

oftalmologia; 

V- incentivar o desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas à 

oftalmologia entre estudantes e servidores do CEROF; 

VI- estimular a inovação em todas as áreas de atuação do CEROF e 

a criação de novas tecnologias aplicadas à oftalmologia, e 

estender os benefícios destes avanços e conquistas à 

comunidade; 
VII- participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho 

Diretor;  
VIII- apresentar relatório mensal das atividades desenvolvidas à 

Direção Geral; 
IX- efetuar o Registro da Memória Institucional de maneira contínua 

e sistemática para acesso ao passado e presente e planejamento 

do futuro. 

 

Capítulo VI 
Das Equipes Operacionais e Técnicas 

 

Seção I  

Da Constituição e Competência das Equipes Operacionais e Técnicas 
 

Art. 46. O CEROF conta com as seguintes Equipes Operacionais e 

Técnicas: 
 

I- Equipe de Suporte Operacional/Backoffice;  
II- Equipe de Tecnologia da Informação; 

III- Equipe Banco de Olhos;  
IV- Equipe de Relações Externas/ Convênios/SUS; 
V- Responsável Técnico; 
V- Diretor Técnico; (Redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
VI- Comissões Técnicas; 



VII- Diretor Clínico. (Incluído pela Resolução CONSUNI Nº 10/2020, 

de 21/02/2020) 
 

Art. 47. A Equipe de Suporte Operacional funcionará em área física 

única, na qual os colaboradores compartilharão computadores instalados em rede, em 

configuração a criar ambiente de trabalho integrado, multidisciplinar e cooperativo. 
 

§ 1º A Equipe de Suporte Operacional ofertará apoio e retaguarda às 

diretorias e equipes, otimizando a capacitação dos colaboradores da equipe. 
 

§ 2º A Equipe de Suporte Operacional executará múltiplas funções, 

dentre as quais: 
 

I- preparar exposições, portarias e ordem de serviços sobre 

assuntos específicos das Diretorias; 

II- encaminhar aos diversos serviços do CEROF processos e outros 

expedientes que dependam de pareceres, consultas e instruções; 
III- arquivar e gerenciar as correspondências das Diretorias e de 

todos os membros do CEROF;  

IV- elaborar planilhas, gráficos, laudos, projetos, relatórios, 

trabalhos técnico-científicos, grades de horários, cartas, faturas, 

memorandos, dentre outros documentos; 
V- elaborar os expedientes das Diretorias, bem como os relativos às 

equipes e comissões;  

VI- utilizar a intranet da UFG, sistema SEI e outras ferramentas de 

rede integrada para comunicação entre os órgãos da 

Universidade e os membros do CEROF; 
VII- receber definição de tarefas e reportar à Direção-Geral os 

resultados das suas ações e o levantamento de novas 

oportunidades de ações para a equipe do CEROF. 
 

Art. 48. A Equipe de Tecnologia da Informação será responsável pela 

manutenção das funcionalidades já existentes no CEROF, bem como a análise, 

desenvolvimento, homologação e implementação de novas funcionalidades.  
 

§ 1º A Equipe de Tecnologia da Informação fará a documentação e 

organização dos fluxos no atendimento ambulatorial, oftalmodiagnóstico e hospitalar, 

gerenciamento do banco de dados e de servidores, controle de backups e da rede lógica 

e manutenção preventiva e corretiva do quadro tecnológico atual, assim como apoiar 

atividades de inovação tecnológica a serem desenvolvidas pela Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Inovação. 
 

§ 2º A Equipe de Tecnologia da Informação receberá as diretrizes e 

definição de tarefas e reportará à Direção-Geral os resultados das suas ações e o 

levantamento de novas oportunidades de ações para a equipe do CEROF. 
 

Art. 49. A Equipe Banco de Olhos utilizará a melhor tecnologia 

disponível e a sua capacitação prévia para realizar as seguintes tarefas na doação, 

captação e preservação de córneas: 
 



I- avaliação do possível doador;  

II- entrevista familiar;  
III- retirada do globo ocular;  

IV- aplicação de testes sorológicos;  
V- conservação dos tecidos em líquido de preservação;  
VI- contagem de células endoteliais;  
VII- processamento e encaminhamento à Central Estadual de 

Transplantes de Córnea. 

 

Parágrafo único. A Equipe de Banco de Olhos receberá as diretrizes 

e definição de tarefas e reportará à Direção-Geral os resultados das suas ações e o 

levantamento de novas oportunidades de ações para a equipe do CEROF. 
 

Art. 50. A Equipe de Relações Externas/Convênios/SUS é a 

responsável por realizar a comunicação direta com os órgãos e entidades que possam 

estabelecer parcerias, convênios e contratos assistenciais e de cooperação com o 

CEROF, bem como promover e planejar ações de divulgação e promoção da saúde 

ocular.  
 

§ 1º São responsabilidades da Equipe de Relações 

Externas/Convênios/SUS: 

 

I- oferecer aos gestores públicos e entidades assistenciais nacionais 

sem fins lucrativos os serviços do CEROF na atenção 

especializada em oftalmologia; 
II- ajudar na elaboração de documentos e na efetivação de parcerias 

e convênios com gestores de entidades públicas ou aquelas sem 

fins lucrativos; 

III- acompanhar o desenvolvimento dos convênios e parcerias 

estabelecidas através de visitas e correspondências aos gestores 

públicos e de entidades sem fins lucrativos (responsáveis pela 

execução dos convênios), com esclarecimento de dúvidas, 

avaliação da satisfação, levantamento de falhas e proposição de 

melhorias; 
IV- buscar novas possibilidades de parcerias e convênios para o 

CEROF; 
V- registrar, documentar e repassar as queixas, reclamações, 

elogios, sugestões e outras demandas dos usuários ao setor 

envolvido.  
 

§ 2º A Equipe de Relações Externas/Convênios e SUS receberá as diretrizes 

e definição de tarefas e reportará à Direção-Geral os resultados das suas ações e o 

levantamento de novas oportunidades de ações para a equipe do CEROF. 
 

Art. 51. O CEROF terá um Diretor Técnico ou Responsável Técnico, 

nomeado pelo Conselho Diretor, que se responsabilizará, nos termos da lei, perante os 

Conselhos de Medicina e autoridades, pelos aspectos formais do funcionamento do 

CEROF, zelando e assegurando por condições dignas de trabalho e meios 

indispensáveis à prática médica. 

Art. 51. O CEROF terá um: (Redação dada pela Resolução 



CONSUNI Nº 10/2020, de 21/02/2020) 
 

I- Diretor Técnico, nomeado pelo Diretor-Geral, indicado e 

aprovado pelo Conselho Diretor, que se responsabilizará, nos 

termos da lei, perante os Conselhos de Medicina e autoridades, 

pelos aspectos formais do funcionamento do CEROF, zelando e 

assegurando por condições dignas de trabalho e meios 

indispensáveis à prática médica (Resolução CFM n° 

2.147/2016); (Introduzido pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
II- Diretor Clínico, eleito pelo Corpo Clínico, que se 

responsabilizará, nos termos da lei, perante os Conselhos de 

Medicina e autoridades, pela assistência médica, coordenação e 

supervisão dos serviços médicos na instituição (Resolução CFM 

n° 2.147/2016). (Introduzido pela Resolução CONSUNI Nº 

10/2020, de 21/02/2020) 
 

Art. 52. As Comissões Técnicas do CEROF estarão vinculadas 

funcionalmente ao Diretor-Geral e serão responsáveis pela produção de indicadores 

independentes e relevantes na gestão hospitalar, contribuindo para a eficácia e melhoria 

da qualidade do serviço oferecido aos usuários. 
 

Parágrafo único. As Comissões Técnicas do CEROF serão 

compostas por: 
 

I- Núcleo de Segurança do Paciente; 
II- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); 
III- Comissão de Revisão de Prontuários; 

IV- Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

V- Comissão Gestora Multidisciplinar; 
VI- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 
VII- Comissão de Revisão de Óbitos; 

VIII- Comissão de Ética Médica. 
 

TÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 53. Os prontuários médicos, bem como toda a documentação 

referente aos pacientes, pertencem ao paciente, sob a guarda e responsabilidade do 

CEROF, e dele não poderão ser retirados sem autorização do próprio paciente ou 

responsável legal e da Direção-Geral. 
 

Art. 54. A divulgação de notícias à imprensa é privativa da Direção-

Geral. 
 

Art. 55. É vedado aos membros do corpo clínico, técnico e 

administrativo o fornecimento de declarações oficiais de qualquer natureza em nome do 

CEROF. 
 

Art. 56. O atual Diretor-Geral do CEROF permanecerá no cargo até o 



término de seu mandato, podendo ser reconduzido.  

 

Art. 57. Este regimento poderá ser modificado, no todo ou em parte, 

por proposição do Conselho Diretor do CEROF ao Conselho Universitário.  
 

Art. 58. O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua 

aprovação pelo Conselho Universitário.  

* 


