
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 

 

 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 10/2020 

Altera dispositivos do Anexo da 

Resolução CONSUNI Nº 25/2019, de 

22/11/2019, que dispõe sobre a 

instituição do Centro de Referência em 

Oftalmologia (CEROF), como Órgão 

Suplementar da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS (UFG), reunido em sessão plenária realizada no dia 21 do mês de fevereiro de 

2020, e tendo em vista o que consta do Processo Eletrônico nº 23070.038227/2019-18,  

 

 

R E S O L V E : 

 

 

Art. 1º Os arts. 4º, 8º, 19, 20, 22, 24, 27, 36, 38, 42, 46 e 51 do Anexo da 

Resolução CONSUNI Nº 25/2019, de 22 de novembro de 2019, que trata do Regimento 

Interno do Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF) da UFG, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 
“Art. 4º ..................... 

 

........................... 

 

IV – revogado.” (NR) 

 

“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: 

 

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

atendimento a urgências; 

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

III - de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 

naturais; 

IV - profissionais, científicas e técnicas oftalmológicas não especificadas 

anteriormente.” (NR) 

 

“Art. 19. ....................... 

 

......................... 



 

IV- Reitor da UFG ou servidor da instituição por ele indicado; 

 

.........................” (NR) 

 

“Art. 20. .......................... 

 

.............................. 

 

IV- propor à Reitoria da UFG o orçamento anual; 

 

...............................” (NR) 

 

“Art. 22. .................... 

 

.............................. 

VIII – revogado; 

IX – revogado; 

 

......................” (NR) 

 

“Art. 24. ........................ 

 

...................... 

IX – revogado; 

....................... 

XVII- nomear os diretores setoriais, diretores técnico e clínico e demais 

componentes da gestão; 

........................ 

XXII – revogado.” (NR) 

 

“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.” 

 

“Art. 36. Compete ao Setor de Finanças: 

 

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

orçamento anual do CEROF; 

II- controlar a movimentação dos recursos financeiros do CEROF; 

III – revogado; 

IV- controlar a movimentação e execução de recursos extraorçamentários 

oriundos de contratos e convênios; elaborando as respectivas prestações de 

contas; 

V – revogado; 

................ 

VII – revogado; 

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; 

................... 

 



Parágrafo único. O Setor Financeiro do CEROF é subordinado técnica e 

operacionalmente à PROAD/Diretoria de Contabilidade e Finanças da 

UFG.” (NR) 

 

“Art. 38. ........................ 

 

............................. 

 

Parágrafo único. O Segmento de Compras do CEROF é subordinado 

técnica e operacionalmente à PROAD/Departamento de Material e 

Patrimônio da UFG.” (NR) 

 

“Art. 42. ...................... 

 

Parágrafo único. A Gestão de Pessoas do CEROF é subordinada 

tecnicamente à PROPESSOAS/Diretoria de Administração de Pessoas da 

UFG.” (NR) 

 

“Art. 46. ..................... 

 

..................... 

 

V- Diretor Técnico; 

 

......................... 

 

VII- Diretor Clínico.” (NR) 

 

“Art. 51. O CEROF terá um: 

 

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); 

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).” 

 

Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria, observadas as 

normas regulamentares vigentes. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Goiânia, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

Profª. Sandramara Matias Chaves 

- Vice-Reitora no exercício da Reitoria - 


