
FUNDAÇÃO
HEMOM IN A S

TERMO .C00p" Mvtua - UnivFederalUborlânditllUFU- 2016.
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TtR.X10" DE COOPERAÇAo' MÚTUA QU.E ENTRE, SI Cf.LEBRAM ~\ fl:.J~DAÇÃ,O
CENTRO Dt,liEMATOLOG!A E HEMOTFiRAp'IA DO ESTADO,DEMINAS (a:RAJS!
HEMOMINAS E A UNIVERSIDADE fEDERAL DE UB}:RLANOIA - UFU.

" , Pelo presente instrumento, de um 'lado.' li fundaç~1() Centro dc>H'l'll}il,tQ19&i,\ e
-Hemotérapia do E~tndode Minas Gerais « HEMbMINAS, com sede á Rua Grão P,n:á, nf8$Z, liitln'o,'~Smnn
Efigênia,.em Belo 11orizonte/MG, h\scrita no CNPJ, sob o n," 26.388.330/0001·90;HlscriçãO r.~tadual
11.,\'-962,779.821-0031, neste mo l'cpresel1tadt! pc>~'sua Presldente, Dra.Júni.t Guimarães Mourão Cioffi,
inscrita ,no CRM/MG n:"'19.890 eCrfn.ú'550.S21.606/91, doravante dCIlOiuhtàda,t,JEMOMINAS,c de
outro, a Unlversidade Federal 'de llbcl'lândia - uru, com sede em Ubédãl'ldin/MG, li Av. João Naves de
Avila, n' 2121 t Bairro Santa Maria Abadia, inscrita noCNPJsob o n° 25.648.387/000 1~.TS. n.este ato
representada pelo seu Reitor, Sr. Elmiro,Snntós Resende, portador da c.I. u. M·154.253 SSf'M<;;c do Cf'F
ti" 9:~7.617.328-:7Z, têm acordado o seguinte:

'cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Opresente iHstnt!Hento tem pOI' objeto a integração de esforços.eúirc fi ftllldnçilo
Hemorninas e a UNIVERSIQADE.FEDERAL'OEUBERI.ÃNDJA/UFU - Hospital das Clín.icas para: , .

, 1 .,,Maflter o adequàdo funcíonameuto do HEMOCENTRO REGIQNAL Dl:
UBERLANDIA - FUNtMCÃO HF.MQMINAS; .

, Z - 'Integração entre os participes, visando o desenvolvimento' de pesquisas
tccnico-cientificas e ensino' llas áreas de Hematologia e Hcmoterapía; . , ,

3 - Formacão de Recursos Humanos com vistas às necessidades de Saúde,
prioritariamente l1HS áreas hematológica e hemoterápica; e .

. 4 ~ Prátícadc todas as demais ações c atividades COlllp€\tíveis'COll1>,QS objetivos
deste instrumento e com.o.lntéresse das partes. .

. ' , ,,' ,
cLÁusmCA:.SEGUNDA.DAS,0BRlGAÇOISJ;;>OS·PARTICIPES

,c· " f .{. . _.

. '. .

'l-"A ruNDAÇAo,HEMOMINAS representada pelo Hemocentto'Regionalde '
. Uberlát1~ja compromete-se a: . . .

Trabalhat· em parceria COll\ o' HOSPITAL DAS CLíNICAS DA t:JNfVERS IDA Oi;
" n:p~RALDEUDERLANDlA -:-um em lod~s.as atividades administrativas e téctlico-cienlificns

t
iltinc!ttos li

?vstÍnb:açiio"llurni!tenção é desen\1olvhne~lto do Hemocentro Regiollaf.de UbÚl'âi1dhll~lG;'.c6ui'des1.aqnena:; sesuintesatividádes:
. r.: - Atividadesrc{."IçioJ1.7dns:i Fesquiss: .

1. Ll. - Reallzar projetos de pesquisa, com a participação das, duas
' 'instituições, . fi serem especificados, mediante termo aditivo e protocolo espectãcos, previamente
aprovados pelo COll)i.te Q'e:Etica c1l'l,.Pesquis.1'- CEP; . . I

' , . r.1.2" - Os exames demandados para fins de- pesquisa. mesmo q'le
autorizadós pelo respectivo CEP, deverão ser tratados em instrumento especifico;

. ,-
1.2 - A/il'k/Jldes reJacioJilld'ls 110 EnsiJTO:

; ,,' ,.' . ,',," ' , -" .• 1.2.1' '- àfet'ecer,' em colabora~f\O mútua, ativid~d~ ge_. e,stà!~io .
CtÜ'r.,!cuIM ztOs'RC8iàehte$de forlllB,.a'garantil' o desenvolvimento da 'área no, Esttt'dodé}4h1as:Gtrais; , -

_", - "F -, • l.Z,~, ,- Permitir o', trânsito do pessoal docentes,', aluno$ de- 'pós-
.~r4duaçao, l'es!denlçs e tçclllcosdo HOSPlTAL DAS CLINICAS e dependências da tinivet'sid,idc rCdel'~ldit
UbCl:1apdia. - ,tJ~' :n~:s depe,!}âéllCias da rundaç<1o, Hcmorniuas, de n~ordo' CO~ll Sll(l~_ .no.rmas."
(ldll)H'lstratJ~'as,. J;t"'P~Clà119Q"lhe,s tlportUl idade de treinamento e aperféi~oal1lé.llto intelectual; ,

L~ ~~~i~1~'~
;. FUNDAÇÃO,HEMOMINA$
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, . 2 -:'0 HOSPITAL DAS CLÍN1CAS/UFU compromete-se~: '

Trabalhar em' parceria com a Fundação Hemominas em todas as aíivldades
administrativas e técnico-científicas, atinentes à organização, lilnnut~"çào" e d,escnvólv(nlento do
Hemocentro Regionàl de·Ubcrlând~a/,MG~.cóm destaque Ila~ atividades abaixo:

. 2.1.- Ativid7des l't:biCldJUidas li Fcsquiss:
. 2.1.1 .- Realizar prqjetós de pesquisa com a participação das dWI$

instituições, a, serem cs~cjfic~qbs .medínnte. termo aditivo e. protocolos .específicos, prevlamcntc
aprovadospclo:Conlitê deEtIcnem;Pesqúisa - CEP;e "

, .' '.,' 2;) .?; - Os exames demandados para. fins de ,pesqllis\\, mesmo que
.aurorizadbs pe!o CEP, d.everãoscr t:ratados em Instrumento específico;. .:.. ,

2.2 ..• Atividngc._s relncicmujllS •...10Ensino:
, . '. . .•........ 2..2.1. _< Exe;'c,er, em colaboração ttmtu~, ~tiv.irJade· :çle , (o!'l,lmção~ e

aprin,qral~len'to 9~,,~esiáe~1~esCm Hen.loterapl~ c Hemalolegia, de forma a gárantit o de,.~el1volvimentl:lda
.irea Iio Estád(fór Mihas'Gei'~rs; . '", . . ': '.., ..' .' . ,.

.. . ' ••• -c . " 2;'2.2:- Q~nnto à Residência Médica:
2.2.2·1 ,.. .Enviar a lista dos 'pt:Ofissi9ha~~ médicqs, ',R~iqçJltes do

primeiro e. segundo ano .(COllt nome .coll\plefo é Contatos pessoais) até a priillCil'a qúillzená de janeiro, ao
' Setor âe Treinamento qo,Hemocentro Regional d~ Ubertándia; '.

. 2.2.2.2 - Realizar, junto à equipe do Serviço de Ensino da
Fundação Hernominas, revisão anua) da programação de treinamento da Residência com definição do
período, carga horáría, conteúdos e áreas de atuação; .

2.2,2.3· Comunicar à Fundação Hemomíuas em C.iSO de
..afastamento do Resid~ntc em treinamento; ,

" . . .... . '.. 2.2.2.4 - O período de' Residência sclfÍ'pl'orrogado por prazo'
equivalente à d\.u·n~~o.'do afa~.tal~lellt() do médiço~Re$id~ntei por rt.lo~ivode. saÓdc'olí por outro que a
Institüição abonar, etn.acórao coiú )l'éómiSsA6 Nacional de Residência MédiCa; .

. .,... . ' 2.2.2',5 - Pm1icipar do Jreinat11ento de Resídéllcia Médicil em
Hcmatologi~ e Hemoternpia realizado pela Fpndação Hemominas;

2.2.2.6 - Designar preceptor: respcnsavcl pelo acompanhamento
dos Residentes nas :atividades relacionadas aos procedimentos de Hematologia I! Heniorerap:«
desenvolvidas na fundàção Hemominas; .. . '

2.2.2.7 - Responsabilizar-se por seus Residentes ê <llllpa.rà-Ios em
aso de eventuais.acidentesnas dCPendêllCitl$-Elo"Henlomirt_as; .... I ..' .. . .' ....

. . '2.2.2:8'..;. Arcar com todas as -despeses acad~lllictlS ctps Residentes
. (q~l:lndô for o caso), jnçluindo ~Ul'O, bolsa auxilio, alimentação, ou qualquer ajüdit',t]nancelra,' ~-eIÚ

ÔIlL15 para fi Fundaçãl,") Hemori\Íllas; , , , ,
, ,'... .' . ;." .' ' 2.2;2.9 - Permitir o trânsito do pessoal técnico da, Hem011linas no

HOSPITAL DAS CLÍNICAS é dependências da; Universidade Federalde Uberláudias- uru, de acordo com
as 'normu$ administrativas de cada unia destas Unidades, propiciando-lhes oportunidade de treinamento

'c aperféiçoamento itirelecrual; - .

, 2:3"': Quanto 1105 ~q{/jpIl1UCllJOS:

'. .\2;3:.1 '- Ceder material permanente e equipamentos, de acordo com li.
dísponíbi lidade , '].10r meidde.Te!1hó de Cessão de Uso (TCU);' ,

, .' \ 2.â.2 - A relação atual de material permanente, cedido para esse fim,
encontra-se no ANEXO I,parte ih~ranle deste instrumento; , .... . ' ....' ....'

' 2.3.3 - Manter os' equipamentos do I-Iemocentro Regional de, Ubel'hindia;
. colocados à disposição, no local ~ás atividades da Agencia Transfusíonal; e

2:~t1i - Devolver no patrimônio do Hemocentro Regional de Uberlándia
-todes os equipamentos, na hípótese de extirição da Agência Transfuslenâl]

~ ••...
F1roc(jra.doria

I=UNDAçÃO'HeMOMI~S
..~.. './. ' '
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TERMO .COop.Mútu~."'!JnjvF.ederalUbetJ'~d;"'l.!fiJ..:'2QJ6.

'. o cLAUSULA orrxvx . DA PUBLICAÇÃO.

. A validade deste Termo depende da sua pí\bLicação em extrato, no 'Díál'Ío Qficíal
.do !:stado de Minas Gerais, a 'ser providenci~da peta Hemoniinas. .

cLÁUSULA NONA - DO FORO

o '" o. '. As.p~\tteselegem \) foro da Comarca de Belo HOriZOllfe,:com.re",ÚI'lCíà?~qt~.~lql~er
outro •. pOt' lllUis°t'rlVl~~il.l<ioiqu~:~ja, parA di1'iniir evel\~uais div,ergêJ1Cias, de~ol'1"eht~sda~(>l)t'i~lçõe~e
~ompromissosaSsUll'l_ido~ pelns.mé~ntàs, perante.esse Tern)o. . '.

oçLÁusu~ DÉC~o- DAS CON[)lçOES,nNMS ~

.~ ,:. ,,~.por e~~l."et;\Jl~?tasc.ncertadas..«. ijEMQMI~AS,.e ~.UIÜV.~l's~d~cti<,:P~âqralde
Ub'~l·lãllài.a - UFl..Jl B()SPJTt~C QAS CLINICA$,por seus representa ntes legais, aS$itl,ª~H ti pl."es~nteTermo o

êie·t9c)pel.~~çãQ"M~t~á,~t'1'02·<çlWt~):~ia$,de igual teor e forma, pal;:\ os mesmos: efcitQslegtiis.c perante
. 002 (d~ns~,testeUltl.n}Ul:S, a'diánfe iâ~nfincada.s. '. '.0,

:< ...••... -: - '_.- ,~ ,'" '_'~,~ , • -," ,

BélQJ:l~~izontc,";'3 de ~ "n~' de 2016.

'... " SI'. Elmh'O Salltos Rese . . .Ó, : o

Reitor dtl,PtüvA1:si<iadeFederaI di Uberlãndia - oro/MG.::' HOSPITAI,.DAS'CLINICAS
~ ....., :.. .. - .. - ---o ' _._ " '_

.'

..
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(Sem transferência de recursos)
(TERMO DE COOPERAÇ~O)

, (Em'Obedltncia a Lei 8666 - Árt. 116)

(1) IDENTIFICAÇAO DO PROPONENTE "

NOME ORGAO/INSTITUIÇAO: i CNPJ:
Funda_ção Centro de Hematologia e Hemoterapia do 26.388.33010001-90
Estado de Minas Gerais ....•• Fundação Hemominas

.
. ENQEREÇO.: ; BAIRRO;lU i "

Rua .Grao·:Pará,S82, , Santa Efi.gênia
I

MUNICIPIO: iUF: I CEP:
Belo Horizonte IMG, I

30.150-340I
I

RESPONSAVEL:
1

CARGO:
Júnia Guimartes Mourão Cioffi I Presidente,

r
" .

., (2) IDENTIFICAÇAO DO PROPOSTO
,1-, .

."

NOME ,OR§AOJINSTITUrçAO: CNPJ:
Universidade Federal De·Uberlênd'a - UFU _'

. 25648.387/0001-18

ENDEREÇO: BAIRRO: Santa Maria Abadia
AVENIDA João NaVês De Ávila. 2,121

MUNICJPIO: UF CEP

1
I

Uberlândia MG

RESP,ONSA'VEL: I CARGO:

I .
I ., CPF: -, I CI: , ORGAO EXPEDIDOR:

" , ,
;

"

..

(3)' CARACTERIZAÇAO DA PROPOSTA'

sus+
FMNP-G GPO,CCO-01 VERSÃO m- DEZEMBRO /2015

'~," '

TIPO DE INSTRUMENTO:

( X ) Termo de Coopera~ao Mútua () Termo de Cooperação Técnica YOutro _

PREVISAO DE T!::RMINO

MAI012021

PREVISÃO DE INICIO:

MAIO/2016

r·····
(', \ .L



'. ' .
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.' PL~.NO·DE TRABAlJ:iO'
, (SelJl-·~ransferência de reçursos)

(TERMO DE· COOPERAÇÃO)
(Em obediência 8 Lei 86&6 - Art. 116) FUNDAÇÃO.

HEMOIVnNAS

..
~ .

Garantir '95% .eficácia hemoterápica ao, município de Uberlãndia e toda a
macrorregião; .

Fomentar atividade de formação. pesquisa e aprimoramento' de técnicos e

pesquisadores em hemoterapia, hematologia e transplante de células e tecidos de

forma agarantir.o.,desenvolvimento da área no E$tado de Minas Gerais.

(3.4) COMPRQMISSOS PACTUADOS

3.4:1. PROPONENTE:· FH representada pelo. Hemocentro Regional ge Uberlândia

.

Trabalhar em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
, r

Uberlândia (UFU) todas as atividades administratIvas e. técnico-cientfficas, atinentes

à organização, tnenutençêo e desenvolvimento do Hemocentro Regional de
Uberlândia,com d_estaque nas atividades abaixo:

3.4.1.1- Atividades relacionadas à Pesquisa:

3.4.1.1-1. Realizar projetos de pesquisa com a participação das duas

instituições a serem especificados mediante termo aditivo e

protocolo específicos, previamente .aprovados pelo Comitê de Ética

em Pesquisa - CEP;

!

3.4.1.1-2. Os exames demandados para fins de pésquísa.: mesmo que
••

autorizados. pelos respectívos CEP deverão. ser tratados em
instrumento específico;

3~'4.1.2- Atividades relacionadas ao Ensino:

sus+
FMNP-G.GPO.CCO-Q1 VERSÃO (l1- DE2~MBRO /2015
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PLANO DE TRABALHO,
(Sem ~r-ansferêncla de recursos)

(TERMO DE COOPERAÇÃO)
(Em obediência a Lei 8666 - Art. 116) FUNDAÇAo

HfEItIIOfiljf,N~S

. 3.4.1.3- Qu.~ntoaos equipamentos

3.4'.1.3':1. Ceder~material permanente e equipamentos, e de .aoordo

com.a disponibilidade. por meio de-Termo de Cessão ,de
~ _.'

Uso (TeU). A relação atual, de material permanente
cedido para esse fim encontra-se no Anexo I, parte
integrante deste Instrumento.

Responsabllízar-se por fornecer equipamentos3.4.1.3-2.

necessários para o exerclcío das' atividades a que se

3.4.1.3-3.

,
propõe;

Prestar manutenção preventiva e corretiva; e calíbração
1 .

90S equipamentos fornecidos à Agência Transfusional;

3.4~1.4- Fornécimento de nemocomponentes:

3A.1 :4-1. . Fornecer hemocomponentes de acordo

com o Protocolo Técnico de Agência Transfus,ional
i , ., .

formalizado entre a Hemominas e HC/UFU.
3.4.1.5- Outras ações:

3.4.1.5-1. Fornecer material deconsumo necessário às atividades

da Agência Transfusional, de acordo corn a previsão
estabelecida;

Ser" o backup .da agência transfusional em3.4. 1~5-2.

hemocómponentes. insumos e pessoal em caso' de '
contingência para serviço ambulatorial;

3.4.1.5-3. Emitir mensalmente. Nota 'Fiscal/DAE no valor referente
, ,

aos 'Exames Pré-transfusionais I e 11.
3.4.1.5-4. Dar apoio técnico-administrativo nas campanhas sobre

doação de sangu~;

3.4.1.5-5. Divulgar cursos a serem realizados na HEMOMINAS e

. ~+SUS ,
FMNP-G.GPO CCO-01 VERSÃO 01· DEZEMBRO / 2015 .'

"

"
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PLANO DE TRABALHO"
(selT!Jransferéncia de recu~os)
, (TERMO DE COOPERAÇÃO)

(Em ob.dIOnc:la a Lei .6&6 - Art. ~1&) FUNDAÇÃO
HEM_OM1N~$

3.4.2.1-1.

3.4.2.1-2.

Realizar"projétos de pesqúlsa COm a 'partic;ip,a9áodas .duas:
, , .' '. .•. . -/ " :_ _', ',,', , " ;' 'o' " '",-, 'l, '\,' _", _ ./

instituições, a serem espec1fjcacfo$mediante.':termo,.aditivo. e
.---" :rr -,

protocolos específicos, previamente aprovados' pelo Comitê'de
Ética em Pesquisa - CEP; e' .

Os exemeeoernandaoos para fins de pesquisa, mesmo,
que autorizados pelos respectlvcs CEP, deverão .ser
tratados em instrumento específico.

·3.4.2.2- Atividades relacionadas ao Ensino:

3.4.2.2-1. Exercer, em colaboração mútua, atividade de formação e

aprimoramento de Residentes em hernoterapia, hematologia

de forma a garantir o desenvolvimento da área no Estado de
Minas Gerais.

3.4.2.2-2. Quanto à Residência Médica.

3.4.2.2,-2.1. Enviar a lista dos profisslqnais médicos reslcentes -do primeiro e
seçundo ano (com nome completo e cbntatos pessoais) até a
prlrneíra quinzena de janeiro ao Setor de Treinamento, do
Hemocentro Regional de Uberláncãa:

3.4.2.2-2.2. Realizar, junto à equipe do Serviço de Ensino da Fundação

Hemominas, revisão anual da programação de treinamento da

res.dência com definlção do período. carga horária, conteúdos e
áreas de atuação; .

3.4.2.2-2.3. Comunicar à Fundação He.mominas em caso de. afastamento do
residente em treinamento.

3.4.2.2-2.4. O período de residência será' prorrogado'. porprazo equivalente à

duração -do afastamento do 'médico-residente por motivo de saúde
.ou por outro que a InstituiçãÔ ábcnar em acorde com a C

'. SUS+
FMNP-G GPO,CCO-01. VERSÃO 01- DEZEMBRO {2015 .

c:
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PLANO DE TRABÁLHO
(Sell) transferência de recursos)

(TERMO DE<COOPERAÇÃO)
(Em obediência a L.'8&66 - Art, 116)

de Uberlândla-todos.os equipamentos na hipótese de extinção

da Agência Transfusional
3.4.2.4- Outras ações:

3.4.2.4-1. Ser, o backup do ambulat6rio em bernocomponentss

insumos e pessdal em caso de ccntinçêncta..
3.4.2.4-2. Permitir o trânsito do pessoal técnico responsáve] pela

"" ••• 4-',

calibração e manutenção preventiva ,e corretiva dos

equipamentos na Agência Transfusional.

3.4.2.4-3. Divulgar cursos a serem realizados na UFU e

disponibilizar vagas à HEMOMINAS; .

3.4.2.4-4. Apoiar Hemocentro Regional de Uberlãndia, nas

campanhas sobre doação -de sangue:
,

3.4.2.4-5. Ceder servidores na.medida da necessídsoe e de acordo
- I

com os critérios da Hemorntnas, possibilitando, com essa

medida. condições para manutenção e, ampliação da

prestação de serviços;

Fornecer consultoria nas áreas de inter.e~~edaFundação. ' , '"

Hemominas, inclusive de" estatístíce; epidemiologia,

saúde púbica e pedagogi~, quando solicitadas;

Ceder o auditório, para as atividades necessárias à
realização do objeto deste Termo de Cooperação, de

3.4.2.4-6.

3.4.2.4-7,

3.4.2.4-8.

acordo com a disponibilidade e mediante autorização
prévia, e

Mant~~ e~~~~ê~~~:~{\lebraçã.o do Protocolo Técnico de
Agência IlemeteF~IGa formalizado entre a Fundação

Hemominas e o HC/UFU.

, '5US+
. FMNP-G,GPO,CCO-01 VERsAo 01- DEZEMBR.O 120'5 ',.
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PLANO DE TRABALHO
(Sem transferência de recursos)

(TERMO DE COOPERAÇÃO)
(Em obediência a Lei 8666 - Art. 116) FUNDAÇÃO

HEMONt'INAS

protocolo de intenções, não tendo portando necessidade de sua vinculação.

LOCAL E DATA CARIMBO/ASSINATURA RESPÓNSAvEL

PELO ORCAMENTO

. +.. . . SUS
FMNP-G.GPO.CCO-01 VERSÃO 01- DEZEMBRO! 2015
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FUN,DAÇÃO
HEMSMINAS

TERMO ,COOp'. Meitua - IJnivFodorDllJborlànditllUPU- 2016.

TERMO coor. MÚTUA _4_"'__ I'toZo lr6'

,.f

, ' t

, rE,Rlv10" ,DE COOPERAÇÃO MútUA QU,E ENTRE, SI Cf.lE6RAM A fl:J.NDAÇÃO
."CEi'i1'RQ DtJiEMATCLOG1A E)-IEMOTERAF?IA DO ESTADO DE MINAS GtRAIS!

HEMOMINitS E A \JNIVERSlDAOE fEDERAL DE uar:RLANDIA - uru.

, , , .'eloprescnteinstnnner,lto, de um '~ado, a Fundaç,10Çet~a'o dc.,l·I~)ilato19$Ü~e'
"Hemoterapia do ~tado de Minas Gerais .;'HEMOMINAS, com sede à ,Rua Gr.l0 P~l1:à,llJ~S82)'li~ün'o_~S~tntn
Efigcnia, em Belo 11orizonte/MC, lnscrua no CNPJ sob o n." 26.388.33010001-90; Inscriçiid Estadual
11." QG2,779.821-Q03l, neste ato réprcscl1tadq per sua Presidente, Dra. Júnia (-;uilllarf{es MOÜ('~10Cioffi,
ill'sCrlta no CRM/MG n>" 19.890 e CPFn." 550.~Z 1.606/91, doravante denoiuinadn.l\IEMOMINAS, e de
outró, ri Universidàde Federal de lJberlãndia ·,uru, com sede em Uberlãl'ldia/MG, á"Av, João Naves de
Avi'la, n' 2121, Bait·1'oSanta Maria Abadia, inscrita no CNPJsob o n(l 25.648.387/0001 -l8; rresre ato
representada pelo seu Reitor, Sr. Elmiro$nntós Resende, portador da C.I. 1\. 1\1-154.253 SSf'MG e do Cf'F
n" 937.617.328.,72, têm acordado o seguinte:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Opresel1tc lnstnqnento tem por objeto a Integração de esforC;OS,Clltrb ri l\lI1daçiio
Henrominas e a UNIVERSIDADE .FEDF.RAL'DE lJBERI.ÃNDIA IUru - Hospital das CI~.nicas para:

, . 1 ., Maitter o adequado funcionamento do HEMOCENTRÓ REGIONAL' Dl: _
UBERLANDlA - FUND/\ÇÃO HEMQMINAS; . , "

, Z - 'Integração entre os participes, visando o desenvolvimento' de pesqtrisas
técnico-cientificas e ensino' nas áreas de Hematologia e Hcmoterapía; ._

3 - Formàção de Recursos Humanos com vistas às necessidades de Saúde,
prioritariamente nas áreas hematológíca e hemoterápica; e

4 --Prática de todas as demais ações e atividades compatíveis.corrs.os objetivos
ciestei~\strumellto.e'Colllo. interesse-das pZ\rtes.· ,

, I _, ,

cLÁl,lSl:JtA:Sl:GUNPA. DASOBRIGAÇOESPOS'PARTICIPES
,- -,. ".'1: •

'l-"A FUNDAÇAO,HEMOMINAS representada pelo Hemocentto'Regionatde 'Uberlãtlqia compromete-se a:

. T:ubalhm' C1l\ parceria com o' HOSPITAL DAS CLÍNICAS 'DA UNIVERSIDArlf:
, rE()f.:RALpr UDERLANDIA - uro em todas as atividades admínis~rativas e' têctliCo-cictllíficas, atincniost\
9t181Úli:;:aÇiio,llUlnilt,ençãO é desenvolvimento do Hemocentro Regionar,de Uberl'Al1diit7MG, 'cÓúl d~s1aClne'
nas seguintes atividades:

• -1.1 - Atividades J'ef."iciOJ/lldns:i resqúis«: ,
1.1.1 - Realizar projetos de pesquisa, com a participação d,15 duas

' inslituiçõ~s, . a serem esp,ccificados. uiedíairte termo aditivo e protocolo especiííeos, previamente'
aprovados pelo COllJitê C:fe:Etica em,pesquis..'1- CEP; , I

' f.1.2" - Os exames demandados para fins de pesquisa. mesmo que
nutorizadós pelo respectivo CEP, deverão ser tratados em instrumento específico;

1.2 '- Atil'idndt:s l'eJIlCicJJi.7d.1S 110 Ensino:
- ,'. ,'" ,- .' " ' .1.2. J' '- Oferecer,' em colabontctn0 mútua1 ativiôhcte ~~ estágio
çUl'pculnr Ms'Rosidelltes de fopl1~.fl'ganllltir odesenvolvünellto d~ átea 110Estado de,Minas'G~tai$; ,',

"'. - , .',; , . .1.~,2. , - Permitir o-trânsito do pessoal docentes,. aluno$ de" 'pós-
Sl',aCluaçao, l'es!dc,rdcs ~.t~cll1cosdo HOSPiTAL DAS CLINICAS e dependências da Universict.idc rectcr:ll de
U,?el:I;1pdt ia, ~ ,u~ "i:n~,s clepcllaêllcias da Fundação HClllOmi113s,.de atot'do' co'm Sllll~ nonuas ...
;lült)I~\lS l'l1tl\'a5;.Plvp.cü'tn9G-lhés oportl!liídacte de treiunmcnto e aperf~j~oame.nto intelectual; ,

.M1 /!~ L.,f~:=t~11~
LWL J "-"'C:..7 I, FUNOAÇÀO,HEMOMINA~
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'·,.·fl;l,NPAÇ~O
HEMOM1NAS T~RMO .Coop; MúllJs- UníllFedllralUborllndla/UFIJ- 2016..,'

,
. 2 ~~O HOSPITAL DAS CLÍNlcAs/UrU compromete-se a: '

Trabalhar em parceria com a fundação Hemominas em todas as atividades
administrativas e .t,écnico-científicas, atinentes à organização, lill1tlUt~ll.ÇãO' e d,escnvôlviÍltento do
Hemocentro Regionàl de Ubcrlând~a/MG,.çóm destaque Ila~ atividades. abaixo: ,.

. 2.1- Ativicfndc:s relscionsdns A Fc:sqiJiS3: '
, 2.1.1 _" Realíznr projetos de pesquisa COl\) a participação das dU;I$

instituições, a scre.m csp~cj0ca.~bs.·.ll1ediante termo aditivo e. protocolos .específicos, previamente
aprovados pelo' Çomite de ..Etíca ,em.,Pesqú isa - CEP; e

, 2;1.? ... Os exames demandados. para fins de ,pesqllisa, mesmo que
:u:torizados pe!o cEr, d,éverão ser tratados em instrnmento específico;

2.2 - Atividn'flc..srclllciQWli!llS:'1O Li1SJJ10: . .
, . .. ., "" . 2~2.l,._' ,Exerser,. em cot.tbóração flmttUh ativiÂade ,P(! f.cn'l.naç<lo~e

aptinloran'(!lÜo 4e\~esj~e.l~~es.(!m·l1elllotcrapj;1 C· Hemalolpgia, de forma a garantir o de.~ellvolvh~tell to da
.lI'c!ll,b Estádó'dr Mjruis'Gei'ais,t ., " . . .'. .:" ". . . ., .

, '.' ,C:" . 2;2.2:- QlJanto à R~idl,!ncia Médica: ....'
. . 2.2.4.1 •• Ei1VÍar á lista dqs''profíssi9ilai~médic:qs,'Resiqçntes do

prÍln~ime,seg~ll':dCl:anQ .Jcom nome ,cem:pleto é: contatos pessoaís) até a priillejraqúiu~ená de janeiro, ao .
. Setor de Treinãmentó. dó,Hemocentro Regional d!! Uberlándia; ':

. " 2.2.2,2 - Realizar. junto à equipe do Serviço de Ensino da
Fundação Hernoruinas, revisão anual da programação de treinamento da Residência com definição do
período, carga horária, conteúdos e areas de atuação; .

2:2.2.3· Comunicar à Fundação Hemorutnas em caso de
.'afastamento do Resid~l\tc emtreínamento; ,

. . ..','.... 2.2.2.4 - O período de' Residência sel~: prorrogado por prazo .
equivalente. ti dUl·a~iio.do. afa$.ta~}~~1todo méd.iço, Re~dente, por motivo .de. saúde. ou por ou t1'Oque a
Institüiçl\o abonar, emàCOrdQ.conl)Collli~s.~oNâcional de Residência Médica; . .

. .' i.:«, .' • 2.2.2.5 - Participar do .treínamento de Residência Médica em
Hcmatologi~ e Hemot<!rapiarcalizado pela Futrdação Hemominas;

. 2.2.2.6 _ Designar preceptor respcnsévcl pelo acompanhamento
dos Residentes nas atividades relacionadas aos procedimentos de Hematologia I! Henioterapia
desenvolvidas na fLHJdàCãoHeruominas; . , '

. '.' 2.2.2.7 - Responsabilia ..ar-se por seus Rcsid,e,lltcs ê lHupará-los em
asa de eventuais acidentes .nas dependênc1as.do'Hel1lominas;

, . . '2.2.2:8 - Arcar com todas as 'despesas acn,dêl11lcas a"s Rcsidcr)tes
(qu:indô for o casq). '!i'lç!uinqo ~gUl'O, bolsa' auxílio, alimentação, ou' qualquer ajüdit.fitlanceh:a, sem
ÓlI1l5 para li rundàçii9 Remoiuina.s; . . . .

.. ....... " - - ,.' .. 2.2.2.9 - Permitir o trânsito do pessoal técnico da.,Herllolllínas no
HOSPITAL DAS CLÍNICAS é dependências datUl1ivetsidade Feder!,1 de Uberlãudiae- um, de acordo com
as 'nollmns administrativas de cada ullin destas Unidades, propiciando-lhes oportunidade de treinamento

'c ~p'e,l'feiçoamelltó hÜelecmal; .' .

. 2.3 .: Quanto nos equipsmentos:
....... \2.3:,1 - Ceder material permanente e equípamemos, de acordo com a

disponjbil~dade, 'ROI' meio,ne ;t:~~hódeCessão de Uso (TeU);
....' ~", .' .'. ~:.~;2 .- A relação atual de material permanente, cedid("l para esse fim,

encontra-se no ANEXO I, parte iJltê8rante deste instrumento; '.' . a , ". .'

' 2.3,3 - Manter os' equipamentos do Hernocentro Regional' de, Ubel'hii1dia;
. colocados à disposição, no local ~á.S atividades da Agência Transfusíonal; e

2:,:tlt - Devolver no património do Hemocentro Regional de, Ubcl'li'tndia
-rodes os equipamentos, na hipótesê de exfirição da Agência Transfusienâl;

.'~."...., ":..... >', .•.....•. ,..,' 3



, cLÁUSULA OrrAVA - DA PUBLICACÃO,

. A validade deste Termo depende da sua pítblicação em extrato, no\Díát'ioQficia!
do Lstado de M~nas Gerais, a 'ser providenci~da peta Hemoniinas, '

.CLÁUSULA NONA ~ DO FORO

. .... .' ASPflt)tS elegem o'Foro da COmarca de BeJoHorizol'iie,.coml;en.ilrtc~.(a.qq~~l("{(~ct'
. outro, pOl' mais'.privi1:é8i(}dQique:~ja, para dirinil!' eventuais div,ergênciâs, dec.ol'reht~sdit$.O;t}t'iSiições e

"-.' "" •• .,_, - - .'," •• >- __ •• ,'" _"f'~:i..;" ._ .. " .. .. -.. - ',' '_-,' -:-,... .. -.. .. .. ' .' .. -~.. " - - .." .. .. .... _ " .\ '-r. I

comprOll\issOSÜSS\Ullldo~ pelas.:nlé~mas, perante esse Termo, . , , ,

....' ._ .: ', ,;,,~, por ~41Fel1\ jll~tas c. acertadas, a ij~Q~U~AS, e a U,jiy:el'Sicff1~~:"F~4~'ral.cte
Uberl~lld~a":". UJ1;Jl I?Q.SPITAL· J;)A~.GLlN1CAS,.por seus represetlUlnt~s feguis, t\SsimH.ll Ó presente Termo'
de,:'C90peí'\l~ãO')'4\Jt~, ~l)l '02;i(d\Ul~J/~iaSt cje igual teor e forma? pmia os mesmos' efcitqsJeS:\is c pel'ante
'02 (du;tsJ,testeul\'thlulS-, a'diá't1te iae:ntiftcud~s,' ': '. ' " . .

"":'._" :~.... .,e " ,__

ra. Jt a G .marães Mourão Cióffi
. te' da fUNDAÇÃO. HEMOMINAS

< . Sr. tlmil'o Santos Rt.:ese~~n~--
Reitor d~ Pni"'e~sic.Utde .Federal de Uberlãndia - UnJ/MG .'~HOSPITAl,. DAS:CLtNICÁS

,'-"_'. "".' , ••••• o_o ••

,,'"

.' -...:-,
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(Sem transferência. de recursos)
(TERMO DE tOOPERAÇÃO)
(Em' ODeClltncla a l.1 8&66 - Art. 116)

(1) IDENTIFICAÇAO DO PROPONENTE :,..

NOME ORGAOIINSTITUIÇAO:
I CNPJ:

Funda,çêo Centro de Hematologia e Hemoterapia do 26.388.33010001-90
Estado de Minas' Gera,is,.,,;Fundação Hemominas

i'i
ENOEREÇO~ .

i
BAIRRO.:

Rúa ,Grêo"Pafá.882 , Santa Efi,gêl'1ia
I

MUNICIPIO: !UF: i CEP:
Belo Horizonte MG,

I 30,150-340

RESPONSAVEL:
I CARGO:

Júnia Guimar~es Mourão Cioffi I Presidente- " , , I

,

'~ ,

(2) IDEN'TIFICAÇAO DO PROPOSTO
',I',' o'

NOME ORÇ;AO/INSTlTUICAO: I CNPJ~
Universidade Federal De Uberlând!8 - UFU I ._..

I 25648,387/0001.18
I
I

ENDEREÇO: BAIRRO: Santa Maria Abadia
AVENIDA João Naves De Ávila, 2,121 j

I,
MUNIC,IPIO: UF: ! CEP,

!
Uberlândia MG

RESPpNSAVEL: I CARGO:

., CPF: I CI: ORGAO EXPEDIDOR:
, ,,

i ,
,

"

(3) CARACTERIZAÇAO DA PROPOSTA
, .

.'TIPO DE INSTRUMENTO:

( X ) Termo de Cooperaçao Mútua ( ) Termo de Cooperação Técnica ( rOutr'O
",

PR!iVISÃO DE INICIO: PREVISAo DE T!:RMINO
\MAIO/2016

I MAIO/2021,

,<", .Ac

',1·, "li, 1:\, \ /

5US '~
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I

. PLANO DE TRABALHO'
. (Sem~~ra"Sferênciade recu~os)

CrERMO DE· COOPERAÇÃO)
(em obediência a Lêl 8666 - Art. 116) FUND~ÇÃO.

HENIOMtNAS

.. . ..
Gar'ántiri '95%' éflcácia hemoterápica ao. rnuniclplo de Uberlândia e toda a,
macrorregião;

Fomentar atividade de forrnaçãe. pesquisa e apnmeramento: de técnicos e

pesquisadores em hemoterapia, hematologia e transplante de células e tecidos de
forma a garantir.O,~esenvolvimento da área no Estado de Minas Gerais.

(3.4) COMPROMISSOS PACTUADOS

3.4:1. PROPONENTE - FH representada pelo,Hemocentro Regional de Uberlândia

Trabalhar em p8,?eria com o Hospital de Clinicas da Universidade Federa/v de ,

Uberlândia (UFU) todas as atividades administratIvas e técnico-cientfficas, atinentes

à organização, manutenç~o e desenvolvimento do Hemocentro Regional de'
Uberlândía.com destaque nas atividades abaixo:-.

3.4.1.1- Atividades relacionadas à Pesquisa:

3.4.1, 1-1. ~ealizar projetos de pesquisa com a participação das duas

instituições a 'serem especificados mediante termo aditivo e

protocolo específicos, previamente .aprovados pelo Comitê de Ética
em Pesquisa - CEP;

3.4.1.1-2. Os exames dernandacos para fins de pescutsa. mesmo que,
autorizados. pelos respectívos CEP deverão. ser tratados em.
instrumento específico;

3.~.t.2- Atividades relacionadas ao Ensino:
- ,

)~rSlJS+
FMNP-G.GPO eCO-01 VERSÃO 01- DE2:~MSR0! 2015 .
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PLANO DE TRABALHd·
(Sem ~r.• n8ferêncla de recursos)

(TERMO DE COOPERAÇÃO)
(Em Obediência a Lei 8666 - Art, 116) FUNDAÇÃO

H:EM0IYI1N~S'

3.4.1.3.• 1.
. 3.4.1.3- Quanto aos equipamentos

3.4.1.3-2.

3.4.1.3-3.

Ceder material permanente e equipamentos, e de acordo

com.a disponibilidade, por meio de-Termo de Cessão ,de

Uso (TeU). A relação atual, de material permanente

cedido para esse fim, encontra-se no Anexo I, parte
integrante deste Instrumento.

Reeponsablüzar-se por fornecer equipamentos,
necessários para o exerclcío das' atividades a que se
propõe;

Prestar manutenção preventiva e corretiva: e calíbração
•

QOsequipamentos fornecidos à Agência Transfusional;

3.4~1.4- Fornecimento de hemocomponentes:

3.4.1:4-1. .Fornecer hemocomponentes de acordo

c0l'!' o Protocolo Técnico de Agência Trarefusicna'
formalizado entre a Hemominas e HC/UFU._

3.4.1.5- Outras ações:

3.4.1.5-1. Fornecer material de' consumo necessário às atividades

da Agência Transfusional, de acordo com a previsão
estabelecida;

3.4,1~5-2.

3.4.1.5-3.

3.4.1.5-4.

3.4.1.5-5.

Ser o backup ..da agência transfusional em
hemocómponentes, insumos e pessoal em, caso .de .
contingência para serviço ambulatorial;

Emitir mensalmente. Nota 'FiscallDAE novalor referente
. ,

aos 'Exames Pré-transfusionais I e IL

Dar apoio técnico-administrativo nas campanhas sobre
doação de sangue:

Divulgar cursos a serem realizados na HEMOMINAS' e

_ e +. stJS
FMNP·G.GPO eCO-01 VERSÃO 01- DEZEMBRO i 2015 ... 'i
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PLANO DE TRABALHO',
(SenHransferênCia de recursos)
. (TERMO DE COOPERAÇÃO)

(Em obediência a L.,8616 - Art. ~16) fUNPAÇÃ.P,
HEMOM;lN~:S

3.4.2.1-1. Realizar'projetos de pes'qúisa com a 'participação d.as .euas
instituições, a serem 'espeCificadOS'media'ht$'''ter·mo.\aditivo.e I. . .,...;

3.4,2.1-2,

protocolos específicos, previamente aprovados' pelo Comitê de
Ética em Pesquisa - CEP; e

Os examesoemandaacs para fins de pesquisa, mesmo,

que autorizados pelos resoecuvcs CEP. deverão, .ser

tratados em instrumento específico.

,,3.4.2.2- Atividades relacionadas ao Ensino:

3.4.2.2-1. Exercer, em colaboração mútua, atividade de formação e

aprimoramento de R~sidentes em herncteraoia: hematologia·

de forma a garantir o desenvolvimento da área no Estado' de, .

Minas Gerais.

3.4,2.2-2. Quanto à Residência Médica.

3.4.2.2.-2.1. Enviar a lista dos profissfqnais médicos resicentes -do primeiro e
segundo ano (com nome completo e contatos pessoais) até a

primeira quinzena de janeiro ao .Setor de Treinamento do
Hemocentro Regional de Uberlãndia:

3.4.2.2-2.2. Realizar, junto á equipe do Serviço de Ensino da Fundação
Hemominas, revisão anual da programação de treinamento da

residência com definição do período, carga horária, conteúdos e•.. :~

áreas de atuação; .

3.4.2.2-2.3. Comunicar à Fundação Hemominas em caso de. afastamento do
residente em treinamento.

3.4.2.2-2.4. O oeríodo -de residência será' prorrogado',por 'prazo equiválente à

duração -do afastamento do 'médico-residente por motivo 'de saúde

ou por outro que a Instituiçâô àbonar em acordo com a C

" SUS+
FMNP-G GPO,CCO-01 VERSÃO 01- DEZEMBRO {2015 • ,
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PLANO DE TRABALHO
(Sertl transferência de recursos)

(TERMO DE COOPERAÇÃO)
(Em·obediência li l.f8S6S - Art. 1161

de Uberlándla todos-os equipamentos na hipótese de extinção
I

da Agência Transfustonat
3.4.2.4- Outras ações:

3.4.2.4-1. Ser o backup do ambulatório em bemoccmponentes.

insumos e pessdal em caso de continqêncía.
, .

Permitir o trânsito do pessoal .técnico responsável pela. .
calibração e manutenção preventiva.e corretiva dos

equipamentos na Agência Transfusional.

Divulgar cursos a serem realizados n'a UFU e

disponibilizar vagas a HEMOMINAS; .

Apoiar Hemocentro Regional de Uber.lândia nas

campanhas sobre doação de. sang4e:

3.4.2.4-2.

3.4.2.4-3.

3.4.2.4-4.

I

Ceder servidores na. medida da necesstdade e de acordo3.4.2.4-5.
• f

com os critérios da Hemornlnas, possibilitando, com essa

medida. condições para manutenção e ampliação da

prestação de serviços:

Fornecer consultoria nas áreas de inter~$se da Fundação

Hemominas,' inclusive de" estatrstica, epldemioloçta.

saúde púbica e pedagogia, quando solicitadas;
" .•.•..

3.4.2.4-6.

3.4.2.4-7. Ceder o auditório, para as atividades necessárias à

realização do objeto deste Termo de Cooperação, de

acordo com a disponibilidade e. mediante autorização
prévia, e

Ma~t~~ e~,"~~ê~~a:a ~Iebraç~o do Protocolo Técnico de
AgenCia ilem~F~J9'Psa formalizado entre, a Fundação

Hemorninas eo HC/UFU.

3.4.2:4-8.

'.. ·SUS+
. FMNP·G,GPO,CCO·01 ve"SÃo01· DEZEMBR.O 120'5 .'
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PLANO DE TRASALHO
(Sem transferência de recursos)

(TERMO DE COOPERAÇÃO)
(Em Obediência a Léi 8666 - Art. 116) FUNDAÇÃO

HEMOM,;'NAS/

protocolo de intenções, não tendo portando necessidade de sua vinculação.

LOCAL E DATA CARIMBO/ASSINATURA RESPÓNSAvEL

PELO ORÇAMENTO

. . SUS+
FMNP-G.GPO.CCO-01 VERSAO 01- DEZEMBRO ,12015
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