MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 14/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a Aprovação da
avaliação de desempenho, a
Aprovação do relatório de
atividades e a Renovação de
Autorização
da
Fundação
Josué
Montello
como
instituição
apoiadora
do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do
Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº 11.892/2008 de
29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2020,
publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020;
considerando a decisão do plenário deste Conselho Superior na 1ª Reunião
Extraordinária de 20 de maio de 2021; e,
considerando, ainda, o que consta no Processo 23249.005198.2021-43;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a avaliação de desempenho da Fundação Josué Montello na gestão
administrativa e financeira de projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, referente ao exercício de 2019.
Art. 2º. Aprovar o relatório de atividades da Fundação Josué Montello na gestão administrativa
e financeira de projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no
exercício de 2019.
Art. 3º. Renovar a autorização da Fundação Josué Montello como instituição apoiadora do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, por um período de um (1) ano.
Art. 4º.Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

(assinado eletronicamente)
CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA
Presidente
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Palavra da Presidente
É com grande satisfação que apresentamos à sociedade maranhense e
instituições parceiras o nosso Relatório
de Atividades 2019. Um ano de importantes mudanças no cenário da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação no
Brasil, onde as Fundações de Apoio, unidas, buscaram soluções de reconhecimento e fortalecimento de suas atividades junto às Instituições de Ensino Superior apoiadas.
Um dos frutos dessa luta, que
não podemos deixar de evidenciar, especialmente do CONFIES, foi a equiparação das Fundações de Apoio credenciadas na forma da Lei nº8.958/1994, às
Organizações Gestoras de Fundo Patrimonial, instituído pela Lei nº13.800, de
04 de janeiro de 2019.
Um período de consolidar novas
conquistas e celebrar vitórias a cada
novo dia. Mesmo com as rápidas
mudanças e incertezas em nosso campo
de atuação, conseguimos, mais uma vez,
alcançar expressivos resultados que
podem ser retratados, em parte, por
nosso superávit ﬁnanceiro. Fruto de
ações assertivas de uma gestão moderna, ancorada em uma equipe comprometida com a prestação de serviços de
qualidade que tem como objetivo maior
a melhoria da qualidade de vida da sociedade, sempre se pautando ﬁelmente
no amparo legal da legislação que regulamenta a atuação das fundações de
apoio às IES e demais legislação vigente.
Hoje, vivemos um momento de
rever e reconstruir. De se ajustar e moldar um novo contexto, tendo como referência os atuais anseios da sociedade e
dos nossos parceiros. E para atender a

essas expectativas, trazemos em nosso
portfólio a exitosa trajetória de 23 anos
de um trabalho sério, com a qualidade,
celeridade e transparência, características de nossa instituição.
Desta forma, a Fundação Josué
Montello vem atuando em projetos de
instituições públicas ou privadas, com
ações nas áreas de: administração; assistência social; ciência e tecnologia; educação; meio ambiente; planejamento;
saúde; segurança tecnologia da informação, entre outros, contribuindo para
a expansão e desenvolvimento da pesquisa e se consolidando cada vez mais
como uma importante ferramenta no
apoio e execução de projetos seja no
âmbito municipal, estadual ou federal, e
reconhecida a cada nova ação como
uma instituição sólida, ágil e eﬁciente.
E como uma instituição ﬁlantrópica, nossa função social vai ainda mais
além. Com o desenvolvimento de
importantes projetos voltados para
comunidades em situação de vulnerabilidade social em diversas regiões do
nosso estado, abrangendo crianças, adolescentes, adultos e idosos, a
FJMONTELLO tem contribuído de forma
signiﬁcativa na busca da equidade social.
E assim, iniciamos um novo ciclo
de nossa história: com a certeza de que
muito ainda há para ser feito em prol da
sociedade e que novos esforços devem
ser envidados para alcançar este objetivo, sempre buscando soluções otimizadas e resultados efetivos que interﬁram
de forma positiva, direta ou indiretamente, na realidade da população brasileira. Esse é o nosso compromisso.

Maria de Jesus Jorge Torres
Diretora-presidente da
Fundação Josué Montello
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Siglas
ACTTRUST - equipamento desenvolvido especiﬁcamente para efetuar medições
precisas de atividade, luz e temperatura do pulso
AIDIPI - Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância
ALUMAR – Consórcio de Alumínio do Maranhão
ARES - Acervo de Recursos Educacionais em Saúde
AVASUS - Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde
BIREME - Biblioteca Regional de Medicina
CAPS - Centros de Atenção Psicossocial
CEPEC - Centro de Pesquisa Clínica CRAS
CONFIES - Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa Cientíﬁca e Tecnológica
COSEMS - Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde
CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
DATASUS - Departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil
DEGES - Departamento de Gestão da Educação na Saude
EAD – Educação a Distância
FAPEMA – Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientíﬁco do
Estado do Maranhão
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
HU-UFMA – Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão
IBGE - Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
IDH - Índice de desenvolvimento humano
IES - Instituições de Ensino Superior
IFMA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
IMOAB - Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Bello
MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MEC – Ministério da Educação
MS – Ministério da Saúde
NTS – Núcleo de Telessaúde
OMS – Organização Mundial da Saúde
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PQAVS - Programa de Qualiﬁcação das Ações de Vigilância em Saúde
PRONEM - Programa de Apoio a Núcleos Emergentes
SEGTES - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
SECID - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
SES - Secretaria de Estado da Saúde
SUS – Sistema único de Saúde
TICs – Tecnologia da Informação e Comunicação
UMA-SUS - Sistema Universidade Aberta do SUS
UFMA - Universidade Federal do Maranhão
UTI – Unidade de Terapia Intensiva
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Fundação Josué Montello
Conselho Curador
Presidente
Conselheiros

Regina Celi Miranda Reis Luna
Ana Hélia de Lima Sardinha
Ana Karina Teixeira da Cunha França
Alcione Miranda Santos
Fernanda Ferreira Lopes
Antônio Raposo Filho
Maria de Fátima da Silva Fonteles
Gardênia Baluz Souto
Tereza Lisieux Gomes Martins

Conselho Fiscal
Presidente
Conselheiros

Maria do Socorro Pereira Mendes da Silva
João de Deus Nogueira Cantanhede
José de Ribamar Santana Netto

Conselho Consultivo
Conselheiras

Francisca Luzia Macieira de Araújo
Lenir de Jesus Melo Meireles
Fáuzia Cellis Lobato Santana
Maria Honorina Cordeiro Lopes
Marina Sousa Nascimento
Zeni Carvalho Lamy
Dayane Gomes da Silva Albuquerque

Diretoria Executiva
Diretora-presidente
Superintendente

Maria de Jesus Jorge Torres
Maria Ocirema da Silva Gomes de Oliveira
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Apresentação

Instituída em 11 de setembro de 1996, por meio
da doação de bens livres de professores,
proﬁssionais do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA)
e de cidadãos da comunidade maranhense, a
FJMONTELLO é uma instituição de direito
privado, sem ﬁns lucrativos, sem acionistas ou
cotistas, dotada de autonomia administrativa,
patrimonial e ﬁnanceira, com Escritura Pública,
registrada no Cartório de Registro Civil sob o
n º 1 8 . 8 4 6 e n a Re c e i t a F e d e r a l s o b o
nº01.441.372/00001-16.

ações de ensino, pesquisa, extensão, e
assistência à saúde.
Na consecução de seus objetivos, pode apoiar
projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, cientíﬁco e
tecnológico nas áreas de: administração;
assistência social; ciência e tecnologia;
educação; meio ambiente; planejamento;
saúde; segurança e tecnologia da informação,
bem como organizar e prestar serviços nas
áreas acima deﬁnidas, a órgãos ou entidades,
podendo celebrar convênios, contratos,
acordos e outros instrumentos , com entidades
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Foi instituída com a ﬁnalidade principal de
apoiar o Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão no desenvolvimento de

Missão
Apoiar com eﬁciência e agilidade a execução de
projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, cientíﬁco,
tecnológico e de inovação, em suas áreas
administrativa ﬁnanceira, técnica e operacional,

nos campos de atuação de: administração,
assistência social, ciência e tecnologia, cultura,
comunicação, educação, meio ambiente,
planejamento, saúde, segurança e tecnologia
da informação.
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Documentação Legal
CERTIFICAÇÕES

Título de Utilidade Pública Estadual

14/10/1998

Título de Utilidade Pública Municipal

16/12/1998

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS

29/12/1998

Credenciada em ato conjunto dos Ministérios da Educação e de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MEC/MCTIC,
como Fundação de Apoio à Universidade Federal do Maranhão

14/03/2005

Registro junto ao Ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações para ﬁns da Lei nº8.558/94

15/03/2005

Inscrição no Conselho Regional de Medicina / CRM-MA

05/08/2005

Certiﬁcado de Entidade Beneﬁcente de Assistência Social

16/12/2005

Certiﬁcado de Credenciamento para Importação pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico / CNPq

06/04/2006

Autorizada em ato conjunto dos Ministérios da Educação e de
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MEC/MCTIC,
como Fundação de ao Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Maranhão

04/10/2017

Credenciada como Organização da Sociedade Civil - OSC junto
à Secretaria de Estado da Saúde, com objetivo de proporcionar
a celebração de parcerias em regime de mútua cooperação

19/02/2018

Certiﬁcado de Credenciamento junto ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico – CNPq, para ﬁns de
recebimento e gerenciamento de recursos oriundos de pessoas
jurídicas de direito privado, destinados ao apoio a projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação

14/08/2018

Qualiﬁcada como Organização Social – OS junto à Secretaria de
Estado da Saúde, para desenvolver atividades dirigidas à saúde

17/09/2018
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Estrutura Organizacional
De acordo com o estabelecido em seu Estatuto e Regimento Interno é assim constituída:

Órgão normativo, deliberativo e de controle da administração, composto de 9 (nove)
conselheiros, com seus respectivos suplentes, assim designados: 1/3 indicado pela
Universidade Federal do Maranhão e 2/3 eleitos pelo Conselho Curador.

Órgão de fiscalização contábil e financeira, composto de 3 (três) conselheiros titulares e
suplentes, escolhidos pelo Conselho Curador.

Órgão da administração, cabendo-lhe cumprir a legislação pertinente, o disposto no
Estatuto e no Regimento Interno, bem como as deliberações do Conselho Curador. Faz
parte desta diretoria o Diretor-Presidente.
Integra a estrutura da Diretoria Executiva uma Superintendência, encarregada de planejar
e coordenar a execução das atividades administrativas, financeiras, contábeis e técnicas.

Superintendência
Gerência de Desenvolvimento Institucional e de Projeto
Gerência de Operações
Gerência Contábil e Financeira
Gerência de Recursos Humanos

Assessoria Jurídica
Assessoria de Comunicação

Núcleo de Tecnologia da Informação
Secretaria Geral
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Organograma

09 Conselheiros

07 Conselheiros

03 Conselheiros

01 Diretor

ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO

SECRETARIA
GERAL

GERÊNCIA DE
DESENV. INSTITUCIONAL
E DE PROJETO

GERÊNCIA DE
OPERAÇÕES
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GERÊNCIA DE
RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos
do Maranhão, Secretarias de Estado e
outras instituições.
Tais profissionais desenvolvem
suas atividades no apoio estrutural à
execução dos projetos em diversos
segmentos.

O quadro de Recursos Humanos
da FJMONTELLO, em 31 de dezembro
de 2019 era composto por
342 (trezentos e quarenta e dois)
profissionais, distribuídos na sede
administrativa da própria Fundação e
em projetos da Universidade Federal

83,1%
284
Funcionários

10,8%
37
Funcionários

6,1%

21
Funcionários

Hospital
Universitário

Administração

14

Demais
Projetos

Legislação de Referência
A FJMONTELLO tem pautado suas ações sob o amparo legal da legislação que regulamenta a
atuação das fundações de apoio às Instituições de Ensino Superior e demais legislações
vigentes.
01) Lei nº8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições
federais de ensino superior e de pesquisa cientíﬁca e tecnológica e as fundações de apoio e dá
outras providências.
02) Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.
03) Lei nº8.010, de 29 de Março de 1990, que dispõe sobre importações de bens destinados à
pesquisa cientíﬁca e tecnológica, e dá outras providências.
04) Lei nº13.243, de 11 de janeiro de 2016, dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
cientíﬁco, à pesquisa, à capacitação cientíﬁca e tecnológica e à inovação;
05) Lei nº12.101, de 27 de novembro de 2009, dispõe sobre a certiﬁcação das entidades
beneﬁcentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social.
06) Instrução Normativa MPS/SRF nº03, de 14 de julho de 2005.
07) Decreto nº7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº8.958/94.

08) Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso a informação.
09) Lei nº13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação,
para a consecução de ﬁnalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em
termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.
10) Lei nº13.151, de 28 de Julho de 2015, dispõe sobre a ﬁnalidade das fundações, o prazo para
manifestação do Ministério Público sobre suas alterações estatutárias e a remuneração dos
seus dirigentes; e dá outras providências.
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11) Decreto 8.240, de 21 de maio 2014, regulamenta os convênios e os critérios de habilitação
de empresas referidos no art. 1º-B da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
12) Decretos nº 8.241, de 21 de maio de 2014, regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, para dispor sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços
pelas fundações de apoio
13) Decreto nº 8.242, de 21 de maio de 2014, Regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009, para dispor sobre o processo de certiﬁcação das entidades beneﬁcentes de
assistência social e sobre procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade
social.
14) Resolução nº1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e observância ao Manual de
Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social.
15) Lei nº13.800, de 04 de janeiro de 2019, autoriza a administração pública a ﬁrmar
instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais ﬁnalidades
de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais; altera as Leis nº s
9.249 e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e 12.114 de 9 de
dezembro de 2009; e dá outras providências.
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Desempenho Fincanceiro
No exercício 2019, a Fundação Josué Montello gerenciou recursos financeiros
no valor de R$ 31.102.893,00 (trinta e um milhões, cento e dois mil, oitocentos e
noventa e três centavos) resultantes das assinaturas de contratos e convênios com
órgãos federais e estaduais, receita de prestação de serviços e doações.

Fonte de Financiamento

Valor (R$)

MS / UFMA
Governo do Estado do MA
(Sec. Estadual de Saúde)
Prefeitura Municipal de
São Luís

18.534.148,02

59,59

MS / FNS / UFMA

300.000,00

0,96

Assistência Social

Governo do Estado do MA
SEAP

934.471,92

3,00

Outras atividades

Diversas

Área de Atuação
Saúde

Educação em Saúde

%

11.334.273,06

34,72

31.102.893,00

100

No exercício 2019, por ser portadora de Certificado de Entidade Beneficente /
CEBAS, a FJMONTELLO, usufruiu de isenções no valor de R$ 4.587.730,76 (quatro
milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta reais e setenta e seis
centavos) referente à Cota Patronal do INSS, Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e
Terceiros da prestação de serviços por Pessoa Física. O recurso das isenções usufruídas
tem viabilizado o investimento em projetos de cunho social por meio de parcerias
enter a Fundação e outras instituições, assim como, o desenvolvimento de projetos
sociais executados pela própria Josué Montello.
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Apoios Concedidos

A Fundação Josué Montello disponibiliza à Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), por meio de cessão gratuita, três edifícios situados nas
proximidades do Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA), onde funcionam
o Centro de Oftalmologia, Banco de Tumores e o Centro de Prevenção de
Doenças Renais: serviços dedicados à sociedade pelo complexo hospitalar.
O ato se mantém alinhado ao objetivo principal de criação da Fundação
que foi o de viabilizar o emprego de recursos humanos e possibilitar o suporte
tecnológico para a melhoria do ensino e assistência médico-hospitalar ofertada
pelas unidades Presidente Dutra e Materno Infantil, que compõem a estrutura
do Hospital Universitário.
Atualmente, a Fundação viabiliza projetos de pesquisas cientíﬁca e clínica
desenvolvidas pelo Cento de Pesquisa Clínica (CEPEC), do HU-UFMA, além de apoiar
ﬁnanceiramente outras ações.
Apenas com as cessões dos imóveis, a Fundação abdica anualmente de cerca
de R$350 mil em aluguéis em prol do HUUFMA.
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Parcerias

OUTRAS INSTITUIÇÕES

ÓRGÃOS FEDERAIS
Centro de Pesquisa Clínica do HU-UFMA
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA
Financiadora de Projetos e Pesquisas - Finep
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq
Ministério da Saúde - MS
Ministério da Educação - MEC
Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - IFMA

Instituto de Oncologia Aldenora Belo IMOAB
Fundação Antônio Jorge Dino
Intercept Pharmaceuticals, INC.
Laboratório Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos LTDA
Esperion Therapeutics, INC
UNACON São Rafael
Associação do Sanatório Sírio - Hospital do
Coração - HCOR
Associação Hospitalar Moinhos de Vento
Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC
Assossiação Santo Antônio dos Pretos ASA dos Pretos
Fundação Vale
Equatorial Energia
Fundação Justiça e Paz se Abraçarão

ÓRGÃOS ESTADUAIS
Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão - SES
Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano - SECID
Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão - CAEMA
Secretaria de Estado de Administração

ENTIDADES INTERNACIONAIS
UNICEF
Médicus Mundi Itália
Instituto Terre des Hommes
Fundação Bill & Melinda Gates

Penitenciária - SEAP

ÓRGÃO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Bequimão
Prefeitura Municipal de São Luís
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PROJETOS
SOCIAIS

Apresentação

Preocupada com a garantia
de direitos sociais de crianças,
adolescentes, jovens e idosos de
segmentos populacionais em
situação de vulnerabilidade, a
Fundação Josué Montello, em
parceria com diversas instituições,
desenvolve ferramentas que contribuem para o processo de cultura de
responsabilização e integração
social, produzindo resultados
signiﬁcativos para a mudança das
realidades trabalhadas.

dade civil organizada para a criação
de espaços de diálogo e colaboração
para a promoção de iniciativas e
movimentos de responsabilidade
social e sustentabilidade; investimentos em diversas estratégias de
mobilização e ferramentas adequadas para a disseminação do conhecimento; além da ampliação da comunicação institucional sobre o tema.
Dessa forma, a Fundação
desenvolve metodologias que
permitem novas abordagens sobre a
participação e protagonismo social
da instituição, trazendo resultados
expressivos, por meio do sentimento e a prática do trabalho em equipe
de seus colaboradores e dos órgãos
e entidades parceiras.

Em busca desse objetivo, a
FJMONTELLO deﬁniu sua atuação,
tendo como metas principais o
aumento de foco para a convergência de conceitos e novas práticas
sociais; a articulação entre organizações públicas e entidades da socie-
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Biti-Orum
OBJETIVOS

USUÁRIOS

Geral

Diretos - Adolescentes negros, do gênero
masculino e respectivas famílias, moradores
do bairro Liberdade, em São Luís, Maranhão;

Fomentar a adoção de práticas sociais que
considerem e preservem a identidade étnica
cultural dos adolescentes negros, em
situação de vulnerabilidade e risco, com vistas
a contribuir para a redução da violência
juvenil.

Indiretos - Lideranças dos grupos culturais e
lideranças comunitárias que atuam no bairro
Liberdade; Gestores e técnicos municipais e
estaduais; Lideranças comunitárias do bairro
Liberdade.

Específicos
Sensibilizar e mobilizar gestores, técnicos,
lideranças comunitárias e demais atores
sociais para inclusão do direito à preservação
da identidade étnico cultural nas práticas de
atendimento aos adolescentes negros em
situação de vulnerabilidade social e pessoal;
Promover o protagonismo dos adolescentes
negros, do gênero masculino, residentes no
bairro Liberdade, com vistas a contribuir para
a garantia dos direitos humanos.

Número de atendimentos
do Projeto

681 pessoas
entre adolescentes,
adultos e idosos.
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Aprender a Ser Incluído
OBJETIVOS

AÇÕES EXECUTADAS

Geral

Promoção de jornada integrativa com

Promover a melhoria da qualidade de vida de
crianças e adolescentes e suas famílias,
moradores do bairro Nova Açucena, Açucena
Velha, Primavera, Nova Esperança, Bacaba e
Catumbi, na cidade de Balsas/MA.

a participação crianças e adolescentes
de ambos os gêneros, alunos de escolas públicas e comunitárias, e respectivas famílias com o aprendizado fortalecido e integrados no grupo;

Específicos

Melhoria da convivência interpessoal,
familiar e comunitária de crianças e

Atender crianças e adolescentes, na faixa
etária de 7 a 14 anos, de ambos os gêneros, no
período complementar à escola, visando o
pleno desenvolvimento interpessoal e social;

adolescentes de ambos os gêneros,
alunos de escolas públicas e comunitárias, e respectivas famílias com comportamentos e atitudes que demons-

Fomentar a ampliação do universo de conhecimento dos (as) alunos(as) contribuindo
para a permanência e promoção na escola;

tram melhoria da convivência familiar
e comunitária.

Fortalecer a convivência interpessoal, familiar e comunitária dos(as) alunos(as) e famílias.

Número de atendimentos
do Projeto

196 alunos matriculados
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Thembi
META

OBJETIVOS

Geral

Apoiar a realização de, no mínimo, 01

Contribuir para o fortalecimento da gestão da

atividade de formação por mês sobre as

Associação Senhores da Arte, oriunda do

temáticas: empreendedorismo, inovações

Projeto Oficina Experimental de Formação e

gerenciais e organização/estruturação de

Produção e Projeto Veredas, que teve apoio

associações, envolvendo, no mínimo, 70%,

técnico e financeiro da Fundação Josué

dos integrantes e associados (as) Associação

Montello.

de Idosos Senhores da Arte.

Específicos
Contribuir na formação de 70% dos
associados (as), nos conteúdos do
empreendedorismo e das inovações
gerenciais;
Facilitar o diálogo entre os(as) associados
(as) mediante oportunidades de convivência
e comunicação.

Número de atendimentos
do Projeto

136 idosos
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Temática Rural Quilombola
APRESENTAÇÃO
Na mesma temática, a FJMONTELLO
apoia a execução do projeto Saúde,
Alfabetização, Água e Autodesenvolvimento,
realizado na comunidade quilombola de
Santo Antônio dos Pretos, do município de
Penalva, região da Baixada Maranhense, em
parceria com a Associação dos Antônio dos
Pretos – Asa dos Pretos e Médicus Mundi
Itália.

Em 2013, a Prefeitura de Bequimão,
com apoio do UNICEF, Secretaria de Estado
Extraordinária da Igualdade Racial e Fundação Josué Montello, optou pela proposição
da Semana do Bebê Quilombola. Oportunidade para considerar as forças/fortalezas existentes na cultura e no cotidiano da população
quilombola. A concretude da ideia exige a

O cultivo de arroz, feijão, mandioca e
milho representam a maior ação produtiva, e
ainda são desenvolvidas por meio de meios
herdados dos antigos quilombos, tais como:
derrubadas, queimadas e plantios no meio
dos tocos. Enxadas, sachos e foices ainda são
as ferramentas utilizadas para arar a terra.

identificação de parcerias com órgãos públicos, UNICEF, Prefeitura, Conselhos de Direito,
Câmara de Vereadores e entidades da sociedade civil.
A intenção era deflagrar um processo
de sensibilização e mobilização para estimular
gestores públicos, lideranças comunitárias,

O objetivo é promover a mudança do
estado de pobreza dessa população, por meio
da superação do analfabetismo e da má
condição de saúde, de melhores condições de
higiene e acesso a água potável,
desenvolvendo atividades que venham
melhorar a produção agrícola e oferecer uma
digna renda ao homem e mulher do campo,
observando as mudanças nos âmbitos:
educativo sanitário, social, político, que
favoreça a participação de cada pessoa no
processo de desenvolvimento.

famílias e sociedades em geral a investir em
indicadores que demonstrem como as crianças negras quilombolas evoluem nos “direitos
positivos”, relacionados à sensação de bemestar e ao pleno desenvolvimento físico e
cognitivo, de competências sociais, emocionais e de comunicação.
A realização da Semana do Bebê Quilombola contribuirá para fomentar políticas

Dentro da proposta está a produção
que inclui um manejo menos agressivo da
terra e prevê a comercialização de parte da
produção como geração de renda para as
famílias integradas ao projeto, além do
plantio de frutas e hortaliças, e a produção de
farinha.

públicas, com foco no desenvolvimento infantil, e possibilitará a replicação desta metodologia em outros municípios, com presença de
comunidades negras rurais remanescentes de
quilombos, no estado do Maranhão.

Número de participantes da
Semana do Bebê Quilombola em 2019

Número de participantes do Projeto
no município de Penalva - MA

350 mulheres

crianças, adolescentes,
300 (entre adultos
e idosos)
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Vida Nascente
APRESENTAÇÃO
O projeto VIDA NASCENTE é uma inici-

Presença de líderes comprometidos com
a mudanças qualitativa das condições de
vida das crianças e jovens;

ativa da Fundação Justiça e Paz se Abraçarão
e Fundação Josué Montello. A proposta é a de
realizar uma intervenção social para fortale-

A reunião realizada com representantes de e órgãos públicos e entidades da sociedade civil, tinha por objetivos:

cer as competências das famílias, com crianças de 0 a 06 anos, moradoras do bairro Cidade Olímpica, em São Luís, e pretende instru-

a) Sensibilizar e mobilizar parcerias com
vistas a implementação do Projeto ;

mentalizar famílias nas aprendizagens básicas
sobre os cuidados e desenvolvimento infantil,
com vistas ao enfrentamento ao álcool, taba-

b) Identificar estratégias para implementação das ações do projeto.

co e outras drogas.

A presente atividade possibilitou o
compartilhamento de experiências vivenciada durante a infância e saberes sobre a infância, fortalecendo a crença no trabalho em
rede e coletivo.

O bairro Cidade Olímpica apresenta a
seguinte realidade:
Área de ocupação recente (1996);
População de aproximadamente 96 mil
habitantes;
13% da população vive em situação de
pobreza extrema, e quase 58% tem renda
per capita de, no máximo, meio salário
mínimo (Censo 2010/IBGE);
Ausência de políticas públicas;
Violência urbana e disseminação de
drogas;
17,2% em ocorrências de Crimes Violentos
letais e intencionais (CVLIs), sendo
considerado o mais violento dos bairros
da região Metropolitana.
Apresenta um alto índice de famílias em
situação de vulnerabilidade social e
pessoal;
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Número de atendimentos
do Projeto

90
crianças entre 0 e 6 anos
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30
mães

Construtores da Paz
OBJETIVO

Promover a formação de competências das famílias, moradoras no bairro
Cidade Olímpica, para enfrentamento do
uso da álcool, tabaco e outras drogas, na
primeira infância. A escolha pela primeira
infância é porque neste período entre o
nascimento e os primeiros seis anos de
vida da criança ocorrem processos de
desenvolvimento que são influenciados
pela realidade em que está inserida: amadurecimento do cérebro; a aquisição dos
movimentos; o desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social
e afetiva.

A reunião realizada com representantes de e órgãos públicos e entidades da sociedade civil, tinha por objetivos:
a) Sensibilizar e mobilizar parcerias com
vistas a implementação do Projeto ;
b) Identificar estratégias para implementação das ações do projeto.
A presente atividade possibilitou o
compartilhamento de experiências vivenciada durante a infância e saberes sobre a infância, fortalecendo a crença no trabalho em
rede e coletivo.

Apresenta um alto índice de famílias em
situação de vulnerabilidade social e
pessoal;

Número de participantes
em 2019

150

Presença de líderes comprometidos com
a mudanças qualitativa das condições de
vida das crianças e jovens;
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PROJETOS
VIABILIZADOS

A Fundação Josué Montello viabilizou em
2019 a execução de 37 projetos nas áreas de ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, apoiando áreas de conhecimento como
administração; assistência social; ciência e tecnologia; saúde; cultura; educação; tecnologia da informação, por meio de mecanismos ágeis e ﬂexíveis,
disponibilizando ferramentas de gestão que
permitem a celeridade, segurança e transparência a
todo o processo de gestão.
Por ato conjunto dos Ministérios da
Educação - MEC e da Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicações - MICTIC a Fundação Josué
Montello é credenciada como Fundação de Apoio à
Universidade Federal do Maranhão – UFMA e
autorizada a apoiar os projetos do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA.
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PROJETOS VIABILIZADOS PELA FJMONTELLO NO EXERCÍCIO 2019
Nº

Projeto

01

Nº

Projeto

02

Programa de Qualificação na área de Atenção Básica em
Saúde em apoio ao Programa Mais Médicos para o Brasil

Programa de Qualificação na área de Atenção
Básica em Saúde e S-Atenção Básica

Data

Data

Contratante e Executor

Início

Término

06/01/2016 22/09/2019

Início

Universidade Federal
do Maranhão / UNASUS

Término

06/09/2018 31/12/2020

Contratado

Contratado

4.323.468,80

3.200.000,00

Nº

Projeto

03

Universidade Federal
do Maranhão / UNASUS

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratante e Executor

Nº

Projeto

04

Avaliação das Boas Práticas na Atenção ao Parto e Nascimento em Maternidades da Rede Cegonha
PMAQ-Maternidade

Infraestrutura para consolidação e expansão da
Pesquisa, Pós- graduação e Inovação na UFMA
FINEP/INFRA

Data

Data

Início

Contratante e Executor

Término

27/12/2013 30/08/2019

Início

Universidade Federal
do Maranhão

13/12/2013

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratante e Executor

Término

13/06/2021

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratado

Contratado

1.800.000,00

6.931.499,00

Nº

Projeto

05

Construção do Núcleo de Gestão e Tratamento de
Resíduos Químicos - RESQUI
Data

Início

Término

29/06/2016 29/07/2019

Valor (R$)

27/10/2017

Origem dos Recursos

06

Avaliação de Perdas Comerciais e Investigações
Técnicas de Alta Complexidade no Sistema de
Distribuição de Energia Elétrica - Equatorial

Início

Universidade Federal
do Maranhão

FINEP

Nº

Projeto

Data

Contratante e Executor

Universidade Federal
do Maranhão

Contratante e Executor

Término

27/10/2020

Valor (R$)

Universidade Federal
do Maranhão

Origem dos Recursos

Contratado

Contratado

1.266.189,00

2.076.030,74

FINEP

Liberado no Exercício

478.859,81

Valores expressos em Real (R$)
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Equatorial
Energia

PROJETOS VIABILIZADOS PELA FJMONTELLO NO EXERCÍCIO 2019
Nº

Projeto

07

Estratificação de risco orientada em dados para a prematuridade no Brasil: desenvolvimento de inovação baseada em
aprendizado de máquina para Atenção à Saúde.
Data

Término

30/04/2020

13/12/2018

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratado

193.900,00
Liberado no Exercício

Contratante e Executor

Início

Universidade Federal
do Maranhão

Término

30/06/2021

Contratado

21.830.334,73
Liberado no Exercício

193.900,00

500.000,00

Nº

Projeto

09

Universidade Federal
do Maranhão

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Fundação Bill &
Melinda Gates

08

Elaboração, implantação e gestão de agroindústrias:
geração de emprego e renda em áreas de reforma
agrária nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
Data

Contratante e Executor

Início

01/11/2018

Nº

Projeto

Instituto Nacional
da Reforma Agrária
INCRA

Nº

Projeto

10

Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica

Estudo:
Compostos Intermetálicos Nanoestruturados

Data

Data

Início

21/12/2018

Contratante e Executor

Término

03/12/2020

Início

Universidade Federal
do Maranhão

Universidade Federal
do Maranhão

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratado

Contratado

300.000,00
Liberado no Exercício

176.000,00

Universidade Federal
do Maranhão

Liberado no Exercício

300.000,00

FAPEMA

176.000,00

Nº

Projeto

11

Data

Término

Valor (R$)

Data

Início

Universidade Federal
do Maranhão /HU-UFMA

Liberado no Exercício

Contratante e Executor

Término

14/01/2019 14/11/2019

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratado

1.992.000,00

12

Curso de Capacitação de Teleconsultores e Telerreguladores de Telessaúde para Atenção Primária
à Saúde

Contratante e Executor

23/03/2018 30/09/2020

Nº

Projeto

Manutenção do Programa Nacional Telessaúde Brasil
Redes no Estado do Maranhão

Início

Término

06/05/2019 06/05/2020

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratante e Executor

Contratado

100.000,00

Ministério da
Saúde / FNS

Liberado no Exercício

95.000,00

1.195.200,00

Valores expressos em Real (R$)
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Universidade Federal
do Maranhão /HU-UFMA

Origem dos Recursos

Rede Nacional
de Pesquisa - RNP

PROJETOS VIABILIZADOS PELA FJMONTELLO NO EXERCÍCIO 2019
Nº

Projeto

13

Início

Data

Contratante e Executor

Término

20/07/2018 14/11/2021

Início

Universidade Federal
do Maranhão/HU-UFMA

Contratado

4.751.450,00
Liberado no Exercício

Término

Contratado

Ministério
da Saúde - FNS

338.989,39
Liberado no Exercício

Fundação Vale

18.989,39

Nº

Projeto

15

Data

Término

25/10/2018 24/10/2020

Data

Universidade Federal
do Maranhão / HU-UFMA

23/01/2017

Início

Contratante e Executor

Término

30/11/2019

IFMA

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratado

Contratado

824.254,00

598.807,80

Fundação Vale

ALCOA

Liberado no Exercício

Liberado no Exercício

198.865,00

33.267,10

Nº

Projeto

17

Contratante e Executor

Data

Término

12/04/2019 31/12/2020
Valor (R$)

Contratado

40.080,00
Liberado no Exercício

Nº

Projeto

Oferta e Aplicação de testes DELF/DALF - Aplicação e correção dos diplomas de proficiência na língua francesa.

Início

16

Curso de Especialização em Engenharia de
Manutenção - IFMA

Contratante e Executor

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Nº

Projeto

Atenção Integral ao Recém-Nascido e sua família e
Capacitação de equipes da Estratégia de Saúde da Família

3.097,00

Universidade Federal
do Maranhão / HU-UFMA

Origem dos Recursos

Valor (R$)

909.150,00

Início

Contratante e Executor

25/10/2018 24/10/2020

Origem dos Recursos

Valor (R$)

14

Reestruturação Tecnológica do Banco de Leite Humano do HU-UFMA e capacitação de profissionais de
Saúde para o manejo do aleitamento materno

Avaliação do desenvolvimento Infantil, capacidade
cognitiva, habilidades não cognitivas e problemas e
transtornos mentais - Coortes de Nascimento de
Ribeirão Preto, São Luís e Pelotas.
Data

Nº

Projeto

Contratante e Executor

Data

Início

IFMA

30/11/2019

Término

20/11/2020

Valor (R$)

Origem dos Recursos

Institut
Français
Du Brésil

Contratado

12.689.000,00

Valores expressos em Real (R$)
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18

Qualificação e Aperfeiçoamento da Gestão do
Sistema Único de Saúde no Estado do Maranhão

Governo do Estado
do Maranhão - SES
Origem dos Recursos

Governo do Estado
do Maranhão

PROJETOS VIABILIZADOS PELA FJMONTELLO NO EXERCÍCIO 2019
Nº

Projeto

19

Data

Contratante e Executor

Início

Término

05/03/2018 09/08/2020

Início

Governo do Estado
do Maranhão - SES

Contratado

15.680.067,25
Liberado no Exercício

Início

Liberado no Exercício

Término

21

22

Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão / Programa
Mais Saneamento
Data

Início

Governo do Estado
do Maranhão - SEAP

Contratante e Executor

Término

06/01/2019 05/05/2020

Companhia de
Saneamento Ambiental
do Maranhão - CAEMA
Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratado

Contratado

934.471,92
Liberado no Exercício

Governo do Estado
do Maranhão

2.340.524,52
Liberado no Exercício

934.471,92

23

Término

Valor (R$)

Liberado no Exercício

Contratante e Executor

Data

Início

Governo do Estado
do Maranhão - SECID

Término

01/04/2019 01/09/2019
Valor (R$)

Origem dos Recursos

Contratado

4.103.145,00

24

Apoio ao Desenvolvimento Institucional da
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano - SECID / Regularização Fundiária

Contratante e Executor

01/09/2017 01/09/2019

Nº

Projeto

Apoio e Suporte de Recursos Operacionais, Tecnológicos e Humanos para implementação de projetos e requalificação urbana na região metropolitana de São Luís
Data

Governo do Estado
do Maranhão

1.891.143,73

Nº

Projeto

Início

Nº

Projeto

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Governo do Estado
do Maranhão

921.313,67

Contratante e Executor

20/12/2020

Origem dos Recursos

3.885.164,35

Implantação de Equipe Multidisciplinar junto à Central
Integrada de Alternativas Penais (CIAPIS) na Comarca da
Ilha de São Luís

18/12/2018

Governo do Estado
do Maranhão - SES

Contratado

Governo do Estado
do Maranhão

Nº

Data

Término

Valor (R$)

9.193.784,26

Projeto

Contratante e Executor

26/04/2018 26/09/2020

Origem dos Recursos

Valor (R$)

20

Ações construtivas para o fortalecimento da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador no Estado do
Maranhão

Qualificação e Aperfeiçoamento Técnico da Atenção
Primária em Saúde
Data

Nº

Projeto

Governo do Estado
do Maranhão - SECID
Origem dos Recursos

Contratado

4.491.567,36

Governo do Estado
do Maranhão

Liberado no Exercício

1.757.921,23

1.260.243,89

Valores expressos em Real (R$)

34

Governo do Estado
do Maranhão

PROJETOS VIABILIZADOS PELA FJMONTELLO NO EXERCÍCIO 2019
Nº

Projeto

25

Estudo Imunofenotípico da proliferação celular e molecular das leucemias no Estado do Maranhão

Campanha de Vacinação contra o Sarampo do Município
de São Luís
Data

Contratante e Executor

Início

Término

18/11/2019

31/12/2019

Data

Prefeitura Municipal
de São Luís - SEMUS

Origem dos Recursos

Valor (R$)

505.837,27

Nº

Projeto

Início

Término

Liberado no Exercício

50.000,00

27

Início

Início

Término

01/12/2016 01/04/2021

Término

07/11/2020

Liberado no Exercício

(tabela SUS)

Liberado no Exercício

5.000,00
200,00 por paciente

Data

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA

02/09/2016 Conclusão do

Início

Instituição Executora

Término

Valor (R$)

Liberado no Exercício

47.349,25
2.795,00 por paciente

Valores expressos em Real (R$)
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Estudo para determinar a eficácia e a segurança da associação
de Dextrocetamina 1% com Clonidina 0,03% no tratamento
de dor neuropática - RELIEVE CRT079

Instituição Executora

Associação do
Sanatório Sírio Hospital do Coração

UNACON
São Rafael

Nº

Projeto

Origem dos Recursos

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA
Origem dos Recursos

estudo

Valor (R$)

28

Instituição Executora

71.507,26

Estudo Clínico para avaliar o uso de práticas baseadas em
evidências através de uma estratégia multifacetada Estudo BRIDGE - CV
Data

Nº

Valor (R$)

29

Fundação
Antônio Jorge Dino IMOAB

Estudo imunofenotípico da proliferação celular e molecular das leucemias no Estado do Maranhão UNACON / SÃO RAFAEL

07/11/2017

Fundação Antônio
Jorge Dino - IMOAB

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA
Origem dos Recursos

Data

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA

Nº

11/2020

Projeto

1.000,00 por exame

Projeto

11/2009

80,00 por marcador
1.000,00 por exame

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Término

310.456,04

Instituição Executora

04/06/2018 04/06/2020

Início

Liberado no Exercício

Pesquisa de mutações nos GENES BRAF, família RAS e outros
pacientes com diagnóstico ou suspeita clínica de neoplasias
tireoidianas.
Data

Instituição Executora

Valor (R$)

Fundo Municipal
de Saúde

Contratado

26

Nº

Projeto

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA
Origem dos Recursos

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos LTDA.

PROJETOS VIABILIZADOS PELA FJMONTELLO NO EXERCÍCIO 2019
Nº

Projeto

31

Data

Instituição Executora

Início

Término

25/10/2018 Conclusão do
Estudo

Início

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA

Não houve repasse de
recursos no período

Não houve repasse de
recursos no período
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Início

Término

do estudo

Contratado

100,00 por paciente
Liberado no Exercício

5.500,00

Data

Início

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA

Sociedade
Brasileira de
Cardiologia - SBC

Contratado

5.635,20 por paciente
Liberado no Exercício

6.470,40

35

Início

Término

do estudo

Valor (R$)

Contratado

1.300,00 por paciente

Instituição Executora

Início

Término

18/02/2019 Conclusão do
Estudo

Valor (R$)

Associação Hospitar
Moinho dos Ventos

Não houve repasse de
recursos no período

Valores expressos em Real (R$)

36

36

Efeito do Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor
na redução de eventos e fatores de risco na prevenção
secundária para doença cardiovascular - DICA BR
Data

Origem dos Recursos

Cristália
Produtos Químicos
Farmacêuticos LTDA

Nº

Projeto

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA
Origem dos Recursos

Valor (R$)

Instituição Executora

08/11/2019 Conclusão

Término

27-09/2017 Conclusão do

Telemonitoramento após insuficiência cardíaca agudamente
descompensada: ensaio clínico multicêntrico com perspectiva do Sistema Único de Saúde - Estudo Rebicc - CBC
Data

Instituição Executora

estudo

Nº

Projeto

34

Estudo clínico de extensão para avaliar a eficácia e a segurança
do uso em longo prazo do hormônio do crescimento em
crianças com deficit de crescimento que foram tratadas no
estudo CRT - 076 - Estudo CRT 086

Origem dos Recursos

Valor (R$)

Sociedade
Brasileira de
Cardiologia - SBC

Nº

Projeto

Instituição Executora

05/02/2018 Conclusão

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA
Origem dos Recursos

Valor (R$)

I Registro Brasileiro de Insuficiência Cardíaca
BREATHE - Extensão
Data

Término

do estudo

Esperion
Therapeutics, Inc.

Nº

Projeto

Instituição Executora

01/08/2017 Conclusão

Origem dos Recursos

Valor (R$)

32

Adesão às diretrizes assistenciais de insuficiência cardíaca,
fibrilação atrial, síndrome coronariana aguda em Programa
de Boas Práticas em Cardiologia - 598/SBC

Estudo para avaliar os efeitos do Ácido Bempedoico
sobre a ocorrência de eventos cardiovasculares
em pacientes com intolerância a Estatinas
Data

Nº

Projeto

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA
Origem dos Recursos

Associação Beneficente
Síria - Hospital do
Coração (Hcor) PROADI - SUS

PROJETOS VIABILIZADOS PELA FJMONTELLO NO EXERCÍCIO 2019
Nº

Projeto

37

Estudo de Fase 4 para avaliar o efeito do Ácido Obeticólico
sobre os resultados clínicos em sujeitos com colangite biliar
primária.
Data

Início

Contratante e Executor

Término

19/02/2019 Conclusão
do estudo

Centro de Pesquisa
Clínica do HU-UFMA
Origem dos Recursos

Valor (R$)

Contratado

375,00 por paciente

Intercept
Pharmaceuticals,
INC.

Valores expressos em Real (R$)

37

PROJETOS
E PESQUISAS

01

Programa de Qualiﬁcação na área de Atenção
Básica em Saúde em apoio ao Programa
Mais Médicos para o Brasil

OBJETIVOS
Oferta de 04 (quatro) cursos com a temática
Política de Equidade com carga-horária de
120h;

Oferta de cursos de extensão na área da
saúde com ênfase na Atenção Básica aos
proﬁssionais participantes do Programa Mais
Médicos para o Brasil, conforme demanda do
Ministério da Saúde.
O processo de ensino-aprendizagem é
realizado por meio de itinerários formativos
organizados em Trilhas de Aprendizagem,
compreendido como um conjunto de cursos
disponibilizados por área temática.

Oferta de 06 (seis) cursos com a temática
Doenças Infectocontagiosas com carga-horária
de173h;
Oferta de 07 (sete) cursos com a temática
Nefrologia na Atenção Básica com cargahorária de 210h;

PÚBLICO-ALVO

Oferta de 05 (cursos) cursos com a temática
Redes de Atenção à Saúde com carga-horária de
120h;

Proﬁssionais selecionados pelas políticas
de provimento e ﬁxação de proﬁssionais, que
tenham sido contratados pelos municípios ou
admitidos como trabalhadores/estudantes
bolsistas do Ministério da Saúde.

Oferta de 08 (oito) cursos com a temática
Vigilância em Saúde com carga-horária de 240h.
Todos os cursos foram ministrados na
modalidade autoinstrucional com a garantia de
espaço de interação e troca de experiência entre os
estudantes, por meio de fóruns abertos.

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Luciane Maria Oliveira Brito

METAS EXECUTADAS
Oferta de 07 (sete) cursos com a temática
Atenção à Saúde da Criança com carga-horária
de 225h;
Oferta de 08 (oito) cursos com a temática
Atenção à Saúde da Mulher com carga-horária
de 230h;
Oferta de 03 (três) cursos com a temática
Diretrizes Gerais para o cuidado na Atenção
Domiciliar I com carga-horária de 180h;
Oferta de 05 (cinco) cursos com a temática
Gestão Pública em Saúde com carga-horária de
225h;
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02

Programa de Qualiﬁcação na área de Atenção
Básica em Saúde e S-Atenção Básica - desenvolvimento de jogo eletrônico como instrumento
de educação em saúde (Atenção Básica 2018/2020)

OBJETIVOS
Produzir materiais instrucionais em *LIBRAS
aplicadas a saúde para a formação e educação
permanente à distância em Atenção Básica, de
acordo com as diretrizes e padrões técnicos do
Sistema UNA-SUS; Efetuar a gestão da oferta em
plataforma do Ministério da Saúde de 3 trilhas de
aprendizagem de 180h em um total de 18 cursos
de extensão e carga horária total de 540h; Publicar
os recursos educacionais produzidos na
plataforma *ARES/MS e licenciá-los para acesso
livre; Desenvolver atividades de pesquisa e de
cooperação técnica visando o fortalecimento do
Sistema UNA-SUS; Oferecer até 9.500 vagas em
cursos de autoaprendizagem; Democratizar o
acesso a informação nas temáticas dos cursos por
meio da produção de e-Books de acesso livre na
versão Mobile dos 18 cursos dessa proposta e EBooks para dispositivos móveis para acesso offline, nas versões IOS e Android.

Realização de oﬁcina presencial em Brasília-DF,
obtendo-se como produto o Plano DidáticoPedagógico. Ao longo do processo foram
deﬁnidos o objetivo do curso, objetivos dos
módulos, suas nomenclaturas e respectivas
cargas-horárias, conforme entendimento da
área técnica presente. Ao ﬁnal da oﬁcina
pactuou-se prazo para envio à UNA-SUS/UFMA
de documento ﬁnal contemplando a revisão
ﬁnal de todos os setores envolvidos na área
técnica do Ministério da Saúde, assim como a
indicação de referências estruturantes que
devem subsidiar a produção. Solicitado ainda a
indicação de proﬁssionais de notório saber na
área dos módulos para que componham a
equipe de professores-autores;
Alinhamento com os pontos focais do
Ministério da Saúde acerca do processo de
validação técnica dos recursos educacionais
produzidos, via Basecamp;

PÚBLICO-ALVO
Proﬁssionais, gestores, estudantes e
professores da saúde atuantes ou com interesse na
Atenção Básica em Saúde.

Realizados convites aos professores-autores via
e-mail;
Realizada reunião via webconferência com os
professores autores que aceitaram o convite, a
ﬁm de alinhar o início dos trabalhos de elaboração dos materiais didáticos, a partir do plano
didático validado. Durante a webconferência os
autores foram orientados a iniciar as atividades
em curso autoinstrucional preparatório para a
elaboração dos recursos educacionais. O curso
foi produzido pela UNA-SUS/UFMA e se encontra disponível em ambiente virtual de aprendizagem da UNA-SUS/UFMA. A ideia é possibilitar aos professores contratados a compreensão
dos subsídios pedagógicos que orientam a
construção de recursos educacionais, de acor-

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Ana Emília Figueiredo de
Oliveira

METAS EXECUTADAS
PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS
Curso "Comunicação efetiva com a pessoa com
deﬁciência auditiva e surda na Atenção Básica" 180h;
Alinhamento com os pontos focais do
Ministério da Saúde para realização de oﬁcina
presencial de elaboração do planejamento ;
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do com as especiﬁcidades do projeto. Com a
experiência, também se proporciona aos
autores a imersão no formato em que irão
produzir os cursos, buscando-se qualiﬁcar o
produto obtido;

Módulo 2 - Comunicação, perda auditiva e
atenção à saúde da pessoa com deﬁciência
auditiva e surda: uma inter-relação necessária;
Módulo 3 - Partindo para a ação: estratégias de
comunicação efetivas – desistência de conteudista;

Módulo 1 - "Surdo-mudo" é coisa do passado:
desmistiﬁcando a comunicação com a pessoa
com deﬁciência auditiva e surda;

Módulo 4 - Promovendo mudanças: comunicação inclusiva nos serviços de Atenção.
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03

Avaliação das Boas Práticas na Atenção ao
Parto e Nascimento em Maternidades
da Rede Cegonha (PMAQ - Maternidade)

OBJETIVOS
Avaliar a implantação de boas práticas de
gestão e atenção ao parto e nascimento nas
maternidades públicas do Brasil, com vistas a
induzir o desenvolvimento de um conjunto de
ações que permitam mudanças no modelo de
gestão e atenção à saúde nas maternidades do
SUS, fomentando melhorias no acesso, qualidade,
acolhimento, resolubilidade e a incorporação das
Boas Práticas no parto e nascimento.

Teve o propósito de identiﬁcar as atividades
desempenhadas, os produtos e possíveis resultados da Rede Cegonha. Os pesquisadores, em
parceria com as áreas técnicas da Saúde das
Mulheres e da Saúde das Crianças, desenvolveram
cinco instrumentos de coleta de dados estruturados em conformidade com as cinco diretrizes da
Rede Cegonha: acolhimento e classiﬁcação de
risco em obstetrícia; boas práticas de atenção ao
parto e nascimento; monitoramento do cuidado e
vigilância da mortalidade materna e neonatal;
gestão participativa e compartilhada e ambiência.

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Érika Bárbara Abreu Fonseca
Thomaz

Para elaboração dos instrumentos, foram utilizados documentos do Ministério da Saúde tendo
como base a Política Nacional de Humanização
(Brasil, 2000), a Rede Cegonha (Brasil, 2011), as
Normas das Boas Práticas ao Parto e Nascimento
(OMS, 1996a; OMS, 1996b), Diretrizes de Atenção
à Gestante: a operação cesariana (Brasil, 2015) e
Diretrizes de Atenção à Gestante: parto normal
(Brasil, 2016).

CONTEXTO
Maternidades participantes
Todos os hospitais públicos e mistos (privados
conveniados ao SUS) que em 2015 preenchiam os
seguintes critérios:
• 500 ou mais partos e em região de saúde
com plano de ação da Rede Cegonha, independentemente da liberação de recursos;
• Menos de 500 partos, e em região de
saúde com plano de ação da Rede Cegonha e
liberação de recursos;
• Não realizavam parto, mas com liberação
de recursos.

Em cada maternidade avaliada foram entrevistados gestores da obstetrícia e da neonatologia,
proﬁssionais de saúde (médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem) e puérperas. Foram
empregadas as seguintes estratégias metodológicas para obter informações: entrevista, análise
documental e observação in loco, detalhadas a
seguir:

METAS EXECUTADAS

Entrevista pessoal - visou veriﬁcar a percepção de
diferentes informantes-chave - gestores, proﬁssionais de saúde e puérperas - quanto ao modelo de
gestão e atenção ao parto e nascimento.

Etapas do processo avaliativo
A avaliação foi desenvolvida em quatro etapas,
conforme delineado a seguir:
Etapa 1 – Construção dos instrumentos de avaliação das maternidades:

Análise documental - teve o objetivo de obter
informações sobre a gestão dos serviços, processos de trabalho da equipe e organização do cuida-
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do, bem como veriﬁcar a disponibilidade de
indicadores de resultados da assistência.

Crítica dos dados
Esta fase constou das seguintes atividades:

Observação in loco - teve como objetivo avaliar
processos de cuidado e as condições de infraestrutura, planta física, equipamentos, materiais e
insumos da maternidade estudada.

Veriﬁcação da Cobertura de cada base de
dados:
Análise da completude de cada variável da
matriz avaliativa:
Foi elaborada a distribuição de frequência de
cada variável da matriz avaliativa. O número de
variáveis sem informação ou ignorada não
ultrapassou os 10%.

Etapa 2 – Trabalho de campo e Processamento
dos Dados:
Equipe de trabalho de campo
Formada em cada estado participante, compreendendo um supervisor e avaliadores, de acordo com
o volume de partos. Foram selecionados proﬁssionais de saúde com experiência de trabalho em
maternidades, com disponibilidade de tempo
integral e habilidades em comunicação e informática.

Análise de inconsistência de cada variável da
matriz avaliativa:
Foram veriﬁcadas a consistência das variáveis
da matriz avaliativa e de seus condicionantes.
Categorização do 'Outros' nas variáveis da
matriz avaliativa:
As categorias 'Outros' das variáveis da matriz
avaliativa foram recodiﬁcadas.

Com a ﬁnalidade de garantir a padronização das
equipes e o bom desenvolvimento do trabalho de
campo foi realizada a capacitação teórica e prática
(Carga horária 40 horas) dos supervisores e avaliadores sob a responsabilidade da coordenação
regional da avaliação, além de representante do
Ministério da Saúde.

Etapa 3 - Elaboração da matriz de avaliativa e
julgamento
Apresenta para as maternidades avaliadas da Rede
Cegonha, cinco diretrizes, deﬁnindo cada item de
veriﬁcação, parâmetros adotados para o julgamento (adequado, inadequado), fontes dos dados
especiﬁcadas por item, pontuação. A pontuação
de cada item de veriﬁcação foi dada considerando
seu grau de importância baseado nos padrões
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Processamento dos Dados
Os dados foram coletados em formulário eletrônico, especiﬁcamente construído para esta avaliação, na plataforma web - REDCap (Research
Electronic Data Capture). Os supervisores tinham
como tarefa acompanhar, em tempo real, a aplicação dos formulários de maneira virtual – online –
no aplicativo eletrônico, para se certiﬁcarem se as
avaliações estavam, efetivamente, sendo realizadas da forma pactuada. Em caso de dúvidas ou
falhas no preenchimento, os avaliadores eram
contatados para esclarecimentos.

Etapa 4 - Classiﬁcação do grau de implantação
Para o cálculo do grau de implantação da Rede
Cegonha, foram arbitrados pontos máximos
esperados para cada uma das cinco diretrizes,
considerando-se sua relevância no desenvolvimento da assistência ao parto e nascimento.
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04

Projeto Infraestrutura para consolidação
e expansão da Pesquisa, Pós-graduação
e Inovação na UFMA

OBJETIVOS

METAS EXECUTADAS

Apoio Técnico e Estrutural ao Projeto de
ampliação e consolidação das atividades de
Pe s q u i s a , Pó s - G r a d u a ç ã o e I n o va ç ã o n a
Universidade Federal doMaranhão, por meio da
aquisição e instalação de equipamentos de médio
e grande porte, de caráter multiusuário em
Centrais Analíticas e pela construção de uma
infraestrutura predial, que possa fornecer espaços
de pesquisa adequados aos pesquisadores.

Entrega e instalação dos equipamentos:

COORDENAÇÃO

Elaboração do Plano Básico das Obras no
Campus de Chapadinha;

Detector PIXcel 3D;
Espectrômetro Raman T6400;
Cluster de alto desempenho montável em rack
(Módulo de vizualização de modo de processamento);
Conjunto Óptico de Difração de Raio-X.

Professor Doutor Fernando Carvalho Silva.
Início do processo licitatório para contratação
das obras.

05

Recursos Adicionais recomendados para a
conclusão da construção do Núcleo de Gestão
e Tratamento de Resíduos Químicos
RESQUI
COORDENAÇÃO

OBJETIVOS

Professor Doutor Fernando Carvalho Silva.

Apoio Técnico e Estrutural ao Projeto de
Gestão de Recursos Adicionais recomendados
para conclusão do Núcleo de Gestão e Tratamento
de Resíduos Químicos - RESQUI.

METAS EXECUTADAS
Conclusão e entrega deﬁnitiva da obra do
prédio de Resíduos Químicos da Universidade
Federal do Maranhão.
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06

Avaliação de Perdas Comercais e Investigações
Técnicas de Alta Complexidade no Sistema de
Distribuição de Energia Elétrica da Equatorial
Energia

OBJETIVOS

METAS EXECUTADAS
Produção (inspeções em campo) por alunos:

Realizar avaliação diagnóstica de perdas
não técnicas e investigar demandas técnicas
resultantes de contingências severas envolvendo
conﬂitos entre Unidades Consumidoras e a
Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica
do Estado do Maranhão, por meio de pesquisa de
campo junto aos consumidores de energia e do
circuito da rede de distribuição.

Seleção dos estudantes avaliadores de campo:
18 a 21/01/2019;
Tre i n a m e n to d o s e s t u d a n te s : 2 2 / 0 1 a
04/02/2019;
Realização de 2.246 inspeções;

PÚBLICO-ALVO
Produção de 2.212 laudos.

Consumidores irregulares do Sistema de
Distribuição da Rede de Energia Elétrica da
CEMAR, bem como demandas judiciais.

COORDENAÇÃO
Professora Maria de Fátima Ramos
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07

Estratiﬁcação de Risco Orientada e Dados para a
Prematuridade no Brasil: desenvolvimento de
inovação baseada em aprendizado de máquina
para Atenção à Saúde

OBJETIVOS
Documentar cada um dos bancos de dados do
DATASUS, construindo, pelo menos, um
dicionário de dados. Na medida do possível
pretendemos também automatizar limpeza
dos dados e ajustes de erros.

Utilizar ferramentas de ciência de dados
para construir soluções dedicadas a abordar
desfechos de saúde inadequados, como o PTB.
Pretende-se produzir uma tecnologia inovadora e
baseada em evidências para estratiﬁcar e
monitorar o perﬁl de cada gestante no momento
do primeiro contato com qualquer nível do
sistema de saúde.

Confecção do algoritmo:
A abordagem utilizada foi baseada em
modelagem de regressão, buscando estimar a
semana de parto de gestantes em atendimento
primário de pré-natal no SUS brasileiro. Para
atingir esse objetivo, foram combinadas diferentes
fontes de dados em nível nacional para entender
os principais preditores da NPT. Os dados
coletados foram analisados usando um modelo
preditivo baseado em aprendizado de máquina
para conduzir estratiﬁcação de risco automatizada
para NPT no Brasil no ponto de atendimento.

PÚBLICO-ALVO
Gestores do Sistema Único de Saúde (SUS)
nos níveis local, municipal, estadual e federal;
Proﬁssionais de saúde do SUS.

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Erika Bárbara Abreu Fonseca
Thomaz

METAS EXECUTADAS

Construção do App:
As três etapas do projeto são:
Foi concebido um sistema como uma
inovação que aliasse a estrutura prévia do SUS,
com a metodologia do sistema de informação
geográﬁco e com tecnologias de livre acesso.

Organização da base de dados; (100%
concluída)
Data munging ou data wrangling é deﬁnido
como o processo de converter ou mapear
dados manualmente de um formulário "bruto"
para outro formato que permite um consumo
mais conveniente dos dados com a ajuda de
ferramentas semi-automatizadas;

A segunda e última etapas estão em processo de
aperfeiçoamento e validação (80% executadas).

Construir um banco de dados que é
alimentado automaticamente por um sistema
que consulta os repositórios do DATASUS;
Análise dos dados por meio de ferramentas
estatísticas, como SPSS ou R;
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08

Estudos Especializados e Planos Estratégicos com
foco na Cadeia Produtiva, como suporte na
confecção de Projeto Técnico, Acompanhamento
a Implementação e Monitoramento de
Empreendimentos Agroindustriais em
Assentamentos da Reforma Agrária

OBJETIVO
Prestar apoio técnico e estrutural à realização do Projeto Estudos Especializados e Planos
Estratégicos com foco na cadeia produtiva, como
suporte na confecção de Projeto Técnico, acompanhamento à implementação e monitoramento de
empreendimentos agroindustriais em assentamentos da reforma agrária localizados nos estados
do Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará.

Realização de reuniões mensais com a entidade responsável pela execução/ Instalação do
projeto.
Local: Marabá (PA)

COORDENAÇÃO
Professor Doutor César Augustus Labre Lemos de
Freitas

METAS EXECUTADAS
Encontro da Coordenação Nacional
Local: Brasília (DF)
Encontro estadual
Local: Teresina (PI)
Oﬁcina com agentes de Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER) para melhoria do
processo de produção
Local: Cachoeirinha (TO)
Realização de 05 (cinco) oﬁcinas de
desenvolvimento de indicadores e avaliação
de processos e resultados.
Local: Cachoeirinha (TO) e Fortaleza(CE)
Realização de 05 reuniões para apoio à
obtenção de enquadramento aos regimentos
legais.
Local: Cachoeirinha(TO)
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Curso de Especialização em
Enfermagem Obstétrica

OBJETIVO

METAS EXECUTADAS

Apoio Técnico e Estrutural ao Curso de
Especialização em Enfermagem Obstétrica, com
carga horária de 705h, com um total de 15 vagas.

O curso teve início em junho de 2019.
As atividades foram desenvolvidas no Campus
Universitário do Bacanga (UFMA) e no Hospital
Universitário (HU-UFMA) no Centro da cidade de
São Luís. A carga horária teórica foi cumprida
integralmente. A parte prática começou em
novembro de 2019 e está sendo realizada no
Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão e na Maternidade Maria do Amparo,
além da Unidades Básicas de Saúde.

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros (as) que atuam em
hospitais/maternidade do SUS no Estado do
Maranhão que aderiram à Estratégia Rede
Cegonha.

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Luzineia de Maria Pastor
Santos Frias

Total de carga horária teórica cumprida: 285h
carga horária prática: 142h.
Carga horária total cumprida: 427h
Número de alunos desistentes: 01
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Estudo das Propriedades Estruturais, Magnéticas
e Magnetocalóricas de Compostos Intermetálicos
Nanoestruturados (importação de equipamentos)

OBJETIVO
Aquisição de equipamentos conforme o
projeto aprovado pelo Programa de Apoio a
Núcleos Emergentes - PRONEM/FAPEMA/CNPQ,
edital FAPEMA nº20/2014.

Cable Assy; User; Rotator; Dynacool (Resistivity
probing cable), modelo 3084-010-02;
Motor/Support Assembly; Dynacool; Hi Res
(Motor for rotation stage), modelo 4084-30206;

COORDENAÇÃO
PPMS Horizontal Rotator Accessory Kit
(Sample holder kit for rotation stage), modelo
4084-006-01;

Professora Doutora Luzeli Moreira da Silva.

AÇÕES EXECUTADAS

PPMS Horizontal Rotator User ’s Manual
(Sample mounting manual), modelo 1384100.

Importação dos seguintes equipamentos:
Dynacool Resistivity Option, modelo D400A;
Dynacool Horizontal Rotator High Resolution
Kit, modelo D310A;
Horizontal Rotator Probe Assy (Cryogenic
rotation stage), modelo 4084-304;
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Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes
no Estado do Maranhão

OBJETIVOS

METAS EXECUTADAS

Viabilizar a manutenção dos pontos de
Telessaúde nos municípios contemplados e
vinculados ao Núcleo Técnico Cientíﬁco do Estado
do Maranhão / HU-UFMA.
1.Ofertar serviços de teleconsultoria dentro
do estado de acordo com metas e diretrizes
vigentes do DEGES/SEGTES/MS;
2.Manutenção de 383 pontos de Telessaúde
vinculados ao NTS-HU-UFMA;
3.Implantar a teleconsultoria aos processos
regulatórios especializados no Estado;
4.Divulgar e incentivar a utilização do Portal
Saúde Baseada em Evidências (PSBE) incorporado
as atividades de tele-educação e teleconsultoria
no processo de trabalho dos proﬁssionais;
5.Manter serviços de tele-educação de
acordo com metas e diretrizes vigentes do
DEGES/SEGTES/MS;
6.Publicar os conteúdos e objetos de
aprendizagem produzidos no repositório nacional
do MS;
7.Acompanhar e monitorar os indicadores
mínimos de avaliação das atividades realizadas;
8.Informar dados e indicadores ao SMART
informação do Programa Telessaúde Brasil Redes;
9.Produzir e ofertar módulos educacionais/cursos com temas indicados pelo MS, disponibilizando-os no AVASUS.
10.Implantação do Telediagnóstico.

Realização de mais de 6 atividades de teleeducação síncrona por mês – realizamos mais
de 6 atividades por mês, com duração de
3h/aula cada, totalizando 163h/aula, considerando o período de 01/08/2019 a 31/12/2019;
Manutenção de 100 pontos de teleconsultoria
ativos por trimestre – estamos com a média de
110 pontos ativos;
Manutenção, em média, de 130 consultorias
considerando o período de 01/08/2019 a
31/12/2019;
Realização de 15 publicações na BIREME, considerando o período de 01/03/2018 a
31/07/2019;
Iniciadas teleconsultorias de regulação em
parceria com o serviço de regulação do Estado;
Reunião com o COSEMS para pactuar ações
junto aos gestores municipais;
Realização de 113 eletrocardiogramas, no
município de São José de Ribamar, na oferta
nacional de telediagnóstico a ação teve o apoio
da UFMG (Universidade Federal de Minas
Gerais) que também será responsável por emitir
os laudos utilizando as TICs;

PÚBLICO-ALVO
Desenvolvimento Aplicativo da Plataforma
SOFIA para dispositivos Android e IOS para
auxiliar sobre procedimentos clínicos, ações de
saúde e processos de trabalho.

Proﬁssionais da Atenção Básica no Estado
do Maranhão.

COORDENAÇÃO
Professor Doutor Humberto Oliveira Serra
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Curso de Capacitação de Teleconsultores e
Telerreguladores de Telessaúde para Atenção
Primária à Saúde

OBJETIVOS
Oferta de 06 (seis) cursos com a temática
Doenças Infectocontagiosas com carga-horária
de173h;

Ofertar curso na modalidade a distância
(EAD) para a formação de Teleconsultores e
Telerreguladores de Telessaúde para Atenção
Primária à Saúde, com 500 vagas e carga-horária
de 90h.

Oferta de 07 (sete) cursos com a temática
Nefrologia na Atenção Básica com cargahorária de 210h;

PÚBLICO-ALVO
M é d i c o s , p s i c ó l o g o s , e n f e r m e i ro s ,
odontólogos, nutricionistas, ﬁsioterapeutas,
farmacêuticos e terapeutas ocupacionais.

Oferta de 05 (cursos) cursos com a temática
Redes de Atenção à Saúde com carga-horária de
120h;

COORDENAÇÃO

Oferta de 08 (oito) cursos com a temática
Vigilância em Saúde com carga-horária de 240h.

Professor Doutor Humberto Oliveira Serra

Todos os cursos foram ministrados na
modalidade autoinstrucional com a garantia de
espaço de interação e troca de experiência entre os
estudantes, por meio de fóruns abertos.

METAS EXECUTADAS
Oferta de 07 (sete) cursos com a temática
Atenção à Saúde da Criança com carga-horária
de 225h;
Oferta de 08 (oito) cursos com a temática
Atenção à Saúde da Mulher com carga-horária
de 230h;
Oferta de 03 (três) cursos com a temática
Diretrizes Gerais para o cuidado na Atenção
Domiciliar I com carga-horária de 180h;
Oferta de 05 (cinco) cursos com a temática
Gestão Pública em Saúde com carga-horária de
225h;
Oferta de 04 (quatro) cursos com a temática
Política de Equidade com carga-horária de
120h;
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Coortes de Nascimentos de Ribeirão Preto (SP),
Pelotas (RS) e São Luís (MA): determinantes
do processo saúde doença no ciclo vital - Uma
contribuição das Coortes de Nascimento
Brasileiras para o SUS
METAS EXECUTADAS

OBJETIVOS
Avaliar o desenvolvimento infantil, capacidade habilidades não cognitivas e problemas e
transtornos mentais, com foco no capital social e
na capacidade produtiva e para a vida em sociedade; Em diferentes etapas da vida, avaliar situações
como o envolvimento e investimento dos pais na
educação e estimulação dos ﬁlhos, o efeito da
escola na redução das desigualdades nas habilidades cognitivas e não cognitivas, e da violência
social no comportamento e transtornos mentais;
Avaliar uma ampla gama de fatores (genéticos,
biológicos e comportamentais) que tenham
impacto na ocorrência de doenças crônicas não
transmissíveis. Para isso, incluímos a genotipagem
de coortes que não o ﬁzeram, coleta de material
biológico, exames laboratoriais e extensa coleta de
dados sobre comportamentos relacionados a
alimentação e atividade física; Nos diferentes
estágios da vida, avaliar características de consumo alimentar, a distribuição da composição corporal, a prevalência de obesidade, tendência temporal e fatores associados em nível individual e
familiar.

Novas contratações:
a)04 bolsistas do pós-doutorado para
elaboração de artigos cientíﬁcos;
b ) 0 2 b o l s i s t a s d o u to r a n d a s pa r a a
supervisão do trabalho em campo;
c)01 bolsista graduando para manutenção
do RedCap;
d)04 entrevistadores para busca das
informações escolares nas Secretarias de
Estado e Município para o recrutamento das
crianças das pesquisas;
Realização da 2ª reunião presencial em São Luís
nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019 com a
presença dos professores de Ribeirão Preto e
Pelotas;
Realização a busca dos registros escolares nos
registros da Secretaria Estadual de Educação
(SEDUC) com o objetivo de identiﬁcar as
crianças nascidas no ano de 2010 que estão
matriculadas na rede pública e particular de
ensino;

PÚBLICO-ALVO
Crianças da Coorte BRISA que estarão nos
primeiros anos da vida escolar (2018-2020).

Reunião dos 3 Centros: foi realizado a 3ª reunião
das coortes em Pelotas no mês de setembro
onde foram apresentados os ar tigos
elaborados e concluídos do consorcio;
deﬁnidos os instrumentos que serão aplicados
nas coortes (DAWBA, WISC);

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Rosângela F. Lucena Batista
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Oﬁcina em Pelotas do acelerômetro ActTrust:
manutenção dos acelerômetros e qualiﬁcação,
bem como a instalação do Software ActStudio,
conﬁguração dos ActTrust para as operações,
extração dos dados do ActTrust e análise de
dados;
Reuniões semanais, durante seis meses,
juntamente com a equipe de Ribeirão Preto
para discussão dos instrumentos, escalas e
questionários que serão aplicados na pesquisa.
Essas reuniões semanalmente tiveram uma
duração de 6 meses;
Processo seletivo para Assistentes de Pesquisa
(entrevistadores).
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Reestruturação Tecnológica do Banco de Leite do
Humano do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão e Capacitação
de Proﬁssionais de Saúde para manejo do
Aleitamento Materno

OBJETIVOS
Reestruturação da tecnologia de processamento de leite e controle de qualidade e capacitação de proﬁssionais que serão multiplicadores do
manejo especializado da amamentação.
Essas intervenções foram deﬁnidas a partir
da constante necessidade de revisão das metas de
distribuição de leite humano como também na
redução sazonal no número de doadoras. Com as
campanhas de sensibilização e cooptação de
novas doadoras, sempre formam uma preocupação sobre a capacidade de processamento desse
leite em caso de aumento substancial de doadoras
cadastradas.

participem de maneira ativa na gestão de equipes
de saúde da família e/ou trabalhe diretamente
com gestantes e/ou puérperas, inseridos na
atenção básica ou especializada da rede de saúde
dos municípios prioritários.

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Feliciana Santos Pinheiro

METAS EXECUTADAS
Foram capacitados até dezembro de 2019 um total
de 132 proﬁssionais de vários municípios. Desta
forma, o HU-UFMA já executou 89,87% do
orçamento acordado para capacitação dos
proﬁssionais e aquisição de equipamentos para
reestruturação do Banco de Leite Humano.

PÚBLICO-ALVO
Este projeto tem dois tipos de público alvo:
Bebês prematuros, internados na UTI
neonatal do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA),
que necessitem de leite humano como forma de
nutrição, serão os beneﬁciários diretos da
atividade de reestruturação do Banco de Leite;
Para a ati vi dade de form ação dos
proﬁssionais de saúde, os pré-requisitos
necessários para seleção foram os proﬁssionais
com registro no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), com o Código
Brasileiro de Ocupação nas categorias de Médico
(qualquer categoria), Enfermeiro (qualquer
categoria), Técnico de Enfermagem, Auxiliar de
Enfermagem, Fonoaudiólogo, Nutricionista ou
Agente Comunitário de Saúde (ACS) que
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Atenção Integral aos recém-nascidos e a sua
família e capacitação de equipes da Estratégia
de Saúde da Família (UTI Neo)

OBJETIVOS

METAS EXECUTADAS

O Projeto tem como objetivo principal a
redução da morbimortalidade neonatal através da
capacitação de equipes de saúde nos diversos
níveis de atenção à saúde a partir da construção de
linhas de cuidado que articulem o cuidado
hospitalar e a atenção básica a partir de dois eixos
principais:
Aquisição de equipamentos que garantam
a qualiﬁcação da atenção prestada aos recémnascidos, e;
Capacitação de proﬁssionais da atenção
básica.

Nos seis primeiros meses da execução do
Projeto foram realizados:
6 Cursos de Reanimação Neonatal para
médicos e auxiliares da Reanimação;
4 Cursos de Transporte Neonatal;
3 Curso para Tutores do Método Canguru na
Atenção Básica;
2 Curso de capacitação na estratégia AIDPI
Neonatal.

PÚBLICO-ALVO

Execução de 80,48% do orçamento
acordado para capacitação dos proﬁssionais e
aquisição de equipamentos para reestruturação
da UTI Neonatal.

Proﬁssionais de saúde da Estratégia Saúde
da Família das Unidades Neonatais e Maternidade.

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Marynéa Silva do Vale
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Curso de Especialização em Engenharia de
Manutenção Instituto Federal do Maranhão
IFMA

OBJETIVOS
Apoio técnico e estrutural ao projeto do
Curso de Especialização em Engenharia de
Manutenção que objetiva a formação de
proﬁssionais capazes de conduzir a manutenção
produtiva total nas plantas industriais, nos
sistemas complexos de produção e nos ambientes
de serviços.

PÚBLICO-ALVO
G e s t o re s , e n g e n h e i ro s m e c â n i c o s ,
e n g e n h e i ro s d e p ro d u ç ã o , e n g e n h e i ro s
eletricistas, analistas, tecnólogos, programadores
e supervisores de manutenção, operação e setores
aﬁns e outros proﬁssionais com educação superior
completa em cursos reconhecidos pelo MEC.

METAS EXECUTADAS
Realização do MÓDULO 10: Ensaios não
Destrutivos Aplicados à Manutenção –
Ministrado pelo professor Ms. Marcelo
Caethano de Souza Cabeça, em dois períodos,
com duração de 12 e 24 horas;

COORDENAÇÃO
Professor Doutor José Hilton Gomes Rangel

Apresentação de 17 defesas dos trabalhos de
conclusão de curso abordando temas
voltados para a Engenharia de Manutenção;
Do total de alunos ingressantes (32 da
ALUMAR e 5 selecionados em Edital do IFMA), 28
frequentaram com regularidade as aulas dos
módulos ofertados e encaminharam pré-projeto
para orientação de professores do IFMA com vistas
na defesa dos trabalhos de conclusão de curso
(TCC). Do total de alunos que encaminharam os
pre-projetos de TCC, 5 ainda não apresentaram a
defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

58

17

Oferta e Aplicação de Testes DELF/DALF para
avaliação de proﬁciência em Língua Francesa
Instituto Federal do Maranhão - IFMA

OBJETIVOS
Aplicação e correção dos diplomas de
proﬁciência em francês DELF (Diploma Elementar
de Língua Francesa, níveis A1, A2, B1 e B2) e o DALF
(Diploma Aprofundado de Língua Francesa, níveis
C1 e C2).
Estes diplomas são condição sine qua non
para estudantes e pesquisadores que desejem
realizar cursos ou mobilidade acadêmica
internacional a países francófonos, em especial
França, Canadá, Suíça e Bélgica.

PÚBLICO-ALVO
Estudantes e pesquisadores interessados
em concorrer nos editais de mobilidade acadêmica
internacional, atestar proﬁciência em francês para
seleções de mestrado e doutorado nacionais e
internacionais.

COORDENAÇÃO
Professor Doutor Vilton Soares de Souza

METAS EXECUTADAS
Ofertadas duas sessões em 2019, em setembro
e novembro. Na primeira sessão, foram
percorridas todas as instituições de ensino
superior do estado do Maranhão para a
divulgação da oferta. Além das matérias no site
do IFMA;

Tivemos 13 inscritos, com a conﬁrmação de
pagamento de dois;
Na sessão de novembro, tivemos 11 inscritos,
com a conﬁrmação de pagamento de 7
candidatos;
Dessa forma, atendemos a contento 9
estudantes e pesquisadores maranhenses com
a oferta dos diplomas de proﬁciência em língua
francesa, movimentando R$ 3.176,00 de
recolhimento de taxas de inscrição.
Diante do nosso planejamento inicial,
apesar do volume inferior de procura dos testes,
reconhecemos o valor de assegurar a oferta dos
diplomas DELF/DALF. O acesso a mais uma língua
estrangeira é a possibilidade de se produzir
conhecimento com uma lente de maior acuidade
para observar os objetos de análise.
Percebemos, igualmente, que a não oferta
do idioma francês nas universidades foi uma das
razões para um número limitado de inscritos nos
testes. Por esta razão, o Instituto Federal do
Maranhão já iniciou a oferta de cursos de francês
para a comunidade acadêmica interessada e,
assim, esperamos que as sessões previstas para
2020 tenham mais inscritos.
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Qualiﬁcação e Aperfeiçoamento da
Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no
Estado do Maranhão (Gestão SUS)

OBJETIVOS
Oﬁcinas Técnicas de Ouvidoria da SES;
Visitas Técnicas para a Supervisão da Ouvidoria;
Capacitação sobre operacionalização do

Implementar um conjunto de ações de
qualiﬁcação e aperfeiçoamento da Gestão do SUS
por meio de capacitações, realizações de eventos
institucionais, planejamento, avaliações, monitoramento e acompanhamento dos serviços de
saúde postos à disposição da coletividade, com
foco no melhoramento dos resultados.

Sistema de Ouvidoria;
Produção de material de divulgação do serviço
de Ouvidoria;
Realização de Eventos de capacitação para

PÚBLICO-ALVO

apoiar os municípios;
Reuniões e Oﬁcinas técnicas envolvendo as

Toda a população do Estado do Maranhão,
sendo os trabalhos desenvolvidos nos 217
municípios do Maranhão, através das 19
(dezenove) Unidades Regionais de Saúde e
municípios de suas jurisdições, representados
pelos municípios sede das seguintes regiões: São
Luís, Pinheiro, Chapadinha, Açailândia, Zé Doca,
Balsas, Itapecuru Mirim, Rosário, Bacabal,
Pedreiras, Santa Inês, São João dos Patos,
Imperatriz, Codó, Viana, Caxias, Timon, Presidente
Dutra e Barra do Corda.

várias políticas de saúde coordenadas pela SES;
Capacitação com foco no fortalecimento da
Gestão do SUS;
Reuniões Técnicas para tratar de assuntos
relacionados às Unidades Regionais;
Monitoramento e acompanhamento situacional
na área de saúde para os 217 municípios maranhenses;
Oﬁcina de elaboração da Programação Anual de

COORDENAÇÃO

Saúde;
Realização de Oﬁcinas para qualiﬁcação e

Janikele Galvão de Ferreira

organização das comissões Intergestoras

METAS EXECUTADAS

Regionais (CIR);
Realização de Oﬁcinas para avaliação do Plano

Reuniões mensais do Conselho de Saúde;
Reuniões mensais da Comissão Intergestora

Plurianual 2016/2019;
Realização de reuniões técnicas com os direto-

Bipartite – CIB;
Oﬁcinas Técnicas de Ouvidoria da Secretaria de

res das unidades de saúde próprias da SES.

Estado da Saúde – SES;
Plenária de Conselheiros anual;
Participações em Reuniões da CIR;
Capacitação sobre operacionalização do
Sistema de Ouvidoria;
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Qualiﬁcação e Aperfeiçoamento
Técnico da Atenção Primária em Saúde

OBJETIVOS
especíﬁcas, tais como: hipertensão arterial
sistêmica, diabetes, câncer de mama, saúde do
homem, suicídio, aleitamento materno,
IST/Aids, entre outros.

Qualiﬁcar e aperfeiçoar a Atenção Primária
em todo Estado do Maranhão:
Garantir o acesso sistemático de apoio
integrado, monitoramento, supervisão e avaliação
das políticas, programas, projetos, ações e serviços
de saúde nos 217 municípios;
·
Promover mobilizações de saúde da
Atenção Primária;
·
Promover a qualiﬁcação institucional e
técnica de gestores, usuários, conselheiros e
proﬁssionais de saúde e áreas aﬁns do setor
público, privado e conveniado ao SUS;
·
Garantir atualização das informações,
diretrizes e demandas da Atenção Primária em
Saúde.

Meta 03 - Ações de Qualiﬁcação
Realização de 52 ações de qualiﬁcação institucional, beneﬁciando 217 municípios maranhenses, através das 18 Unidades Gestoras Regionais
de Saúde e Região Metropolitana de São Luís,
envolvendo a participação de cerca de 10 mil
pessoas.
Entre os eventos realizados, destacam-se
Oﬁcinas, Seminários, Fóruns, Encontros,
Capacitações e Reuniões Técnicas.

PÚBLICO-ALVO

Meta 04 - Participação de Eventos
Realização de 31 participações em eventos de
interesse da Secretaria de Estado da Saúde e do
Ministério da Saúde para informações, diretrizes e atualização das demandas da Atenção
Primária em Saúde.

217 (duzentos e dezessete) municípios do
Estado do Maranhão, distribuídos em 07 (sete)
territórios.

COORDENAÇÃO
Waldeise Pereira

METAS EXECUTADAS
Meta 01 - Apoio Institucional,
Monitoramento e Supervisão
Realização de 365 monitoramentos, acompanhamentos, avaliações e supervisões técnicas
junto aos serviços de saúde, beneﬁciando 217
municípios maranhenses, através das 18
Unidades Gestoras Regionais de Saúde e Região
Metropolitana de São Luís.
Meta 02 - Mobilizações de Saúde
Realização de 14 mobilizações de Saúde relacionadas a datas alusivas ou temas de interesse da
Administração Púbica, envolvendo temáticas
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Ações Construtivas para o Fortalecimento
da Vigilância Sanitária e Saúde
do Trabalhador no Estado do Maranhão

OBJETIVOS
cia sanitária na Caravana Governo de Todos
Nós (VISA Itinerante);

Implementar a gestão de Vigilância em
Saúde Sanitária, Ambiental e do Trabalhador, de
forma eﬁcaz no desenvolvimento de ações,
promovendo capacitação, educação, monitoramento, supervisão e serviços, com o intuito de
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir no
problemas do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços
públicos.

Realização de 23 eventos, alcançando um
público de 4.409 pessoas.
Meta 3:
Monitoramento e supervisão da execução das
ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde
do Trabalhador
Atividade - apoiar o monitoramento das ações de
educação em saúde na rede escolar nas demais
áreas implantadas nos municípios.

COORDENAÇÃO
Waldeise Pereira

Ações educativas executadas de janeiro a julho
de 2019

METAS EXECUTADAS

Curso de Vigilância Sanitária, Ambiental e
Saúde do Trabalhador;

Meta 1:
Promover educação permanente para proﬁssionais da área sanitária, ambiental e saúde do trabalhador do setor público e privado nas 19 regionais do
estado.

Capacitação em Noções Básicas de Vigilância
em Saúde Anbiemtal – formação de multiplicadores;

Foram iniciados e concluídos cursos e seminários de capacitação para integração das ações da
Saúde nas áreas de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador, assim contribuindo para que os proﬁssionais de vigilância sanitária desenvolvam as habilidades necessárias
no exercício de suas atividades e estabelecer
ﬂuxo para a regularização sanitária.

Capacitação Pedagógica para preparação de
instrutores /facilitadores da SES;
Curso de Vigilância Sanitária
Oﬁcina para elaboração da programação anual
de VISA 2019;
Curso de Controle de Risco Sanitário;

Realização de 15 eventos educativos com a participação de 577 pessoas.

I Conferência Livre da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde;

Meta 2:
Promover ações de mobilização e educação em
saúde com realização de projetos educativos nas
19 regiões de saúde.

Projeto Visa nas Escolas;
Projeto Visa Itinerante;

Foram desenvolvidas:
Ações educativas nas escolas (Projetos VISA
nas Escolas e EDUCANVISA), contribuindo
para as atitudes e hábitos na melhoria da qualidade de vida, prevenção à saúde em vigilân-

Projeto Visa Itinerante/Rodovida;
Capacitação do Projeto EDUCANVISA;
Culminância do Projeto EDUCANVISA: Educação e Vigilância Sanitária.
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Implantação de Equipe Multidisciplinar junto à
Central Integrada de Penas Alternativas Penais
e Inclusão Social - CIAPIS / SEAP na comarca de
São Luís

OBJETIVOS
Seleção e Contratação da Equipe Técnica que

Implantação da Central Integrada de
Alternativas Penais na região metropolitana da ilha
de São Luís, com os objetivos de atender a demanda do Poder Judiciário no acompanhamento e
ﬁscalização das alternativas penais aplicadas, dar
suporte às atividades inerentes à implementação
das Audiências de Custódia no Estado, contribuir
para o fortalecimento da política de alternativas
penais e redução da população carcerária no
Estado do Maranhão, assim como atuar na prevenção das violências e criminalidade a partir de
intervenção em fatores de risco por meio da
promoção e proteção social ao público atendido.

atuará na Central Integrada de Alternativas
Penais.
Capacitação da equipe técnica que atuará na
Central Integrada de Alternativas Penais;
Elaboração do conteúdo do material de divulgação.
Atendimento psicossocial do (a) cumpridor (a) e
avaliação das políticas públicas cabíveis;
Encaminhamento do (a) cumpridor (a) de

PÚBLICO-ALVO

alternativas penais à rede parceira, grupos

As atividades da Central Integrada de
Alternativas Penais e Inclusão Social na região
metropolitana da ilha de São Luís serão voltadas
aos cumpridores das alternativas penais e egressos
do Sistema Prisional do Estado do Maranhão.

temáticos; grupos de responsabilização, dentre
outras ações;
Encaminhamento do (a) cumpridor (a) de
alternativas penais para as políticas públicas

COORDENAÇÃO

adequadas para o seu caso (atualização docu-

Maíra Isabella P. Marinho Dutra

mental, CRAS, CAPS, dentre outras possíveis)

METAS EXECUTADAS

Criação de uma área especíﬁca para a
Coordenação da Política de Alternativas Penais,

Meta 1 – Implantação da Central Integrada
de Alternativas Penais.

por meio de ato normativo da Secretaria que
inclua, dentre suas atribuições o suporte às

Aquisição do material permanente, material de
consumo e de divulgação por meio de
procedimentos licitatórios;

atividades inerentes à implementação das
Audiências de Custódia no Estado.

Recebimento, patrimoniamento e instalação do
material permanente;
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Apoio ao Desenvolvimento Institucional da
Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão - CAEMA (Programa Mais Saneamento)

OBJETIVOS
municípios incluídos no Plano de Ações Mais
IDH, ﬁcarão a cargo da Diretoria de Engenharia
e Meio Ambiente da CAEMA.

Apoio ao Desenvolvimento Institucional da
Companhia de Saneamento Ambiental do
Maranhão - CAEMA para o cumprimento das
metas do Programa Mais Saneamento.

As obras são compostas de redes coletoras e
interceptores de esgostos incluindo os kits
sanitários nos seguintes sistemas:

PÚBLICO-ALVO
Parcela da sociedade de consumidores e a
comunidade maranhense consumidora para quem
a CAEMA direciona suas ações e serviços.

Sistema São Francisco PAC 02;

COORDENAÇÃO

Sistema Vinhais PAC 02;

Ana Luisa Carneiro
Sistema Bacanga PAC 02;

METAS EXECUTADAS

Sub-bacias Rios Claro e Pimenta PAC 02;

Como parte do processo exigido para
implantação de saneamento básico na grande São
Luís e nos municípios incluídos no plano de ações
mais IDH, a Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão - CAEMA segue cumprindo um
calendário que visa melhorar as condições do
sistema de esgotamento sanitário da Ilha de São
Luís, proporcionando melhores condições de vida
para a população local e preservando o meio
ambiente, despoluindo bacias hidrográﬁcas, praias
e lençóis freáticos da Ilha.

Sistema Anil PAC 02.
Elaboração de relatórios de acompanhamento
social das famílias participantes do Projeto Kits
Sanitários.

Trabalho Técnico Social desenvolvido pelos
colaboradores da Fundação Josué Montello
lotados na Coordenadoria Socioambiental EMARS da Caema em conjunto com as equipes
da Gerência de Projetos e Obras Especiais EPRE, Gerência de Obras - EOBR e Gerência de
Projetos - EPRO;
Fiscalização das obras e serviços dos contratos
do PAC 1, referentes às obras de esgotamento
sanitário na cidade de São Luís, Etapa 1 e dos
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Apoio ao Desenvolvimento Institucional da
Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano - SECID
Regularização Fundiária

OBJETIVOS
Levantamento socioeconômico com
cadastramento de famílias no município
de São Luís: 1.576

Apoio ao desenvolvimento institucional da
Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano - SECID, para a
Regularização Fundiária de habitações de
interesse social no Estado do Maranhão.

Levantamento de Engenharia (produção de
memorial e planta) no município de São Luís:
1.896

COORDENAÇÃO
Eysmael Nascimento Ximenes

Envio de cadastro a cartório em São Luís: 2.310

METAS EXECUTADAS
Emissão de títulos de propriedade em São Luís:
154

Levantamento socioeconômico,levantamento
de (memorial e planta), envio de cadastro a
cartório e emissão de títulos de propriedades,
com foco nos bairros Cidade Olímpica,
Camboa, Residenciais Monte Castelo e José
Reinaldo Tavares (em São Luís) e Vila Vitória,
Habitacional Brasil I e II, Vila Cafeteira (em
Imperatriz);

Levantamento socioeconômico com
cadastramento de famílias no município
Imperatriz: 994
Levantamento de Engenharia (produção de
memorial e planta) no município de Imperatriz:
325
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Apoio e Suporte de Recursos Operacionais,
Tecnológicos e Humanos para Implementação
de Projetos e Requaliﬁcação Urbana na região
metropolitana de São Luís

OBJETIVOS
Entrega de benefícios a moradores de baixa
renda de municípios da região metropolitana
da Grande São Luís (Paço do Lumiar, Raposa,
São José de Ribamar e São Luís) para melhoria
de suas residências;

Apoio e suporte de recursos operacionais,
tecnológicos e humanos para implementação de
projetos de requaliﬁcação urbana e infraestrutura
na região metropolitana de São Luís.

COORDENAÇÃO
Atendimentos realizados pela equipe da SECID
para o recebimento de documentos para o
recebimento do benfício, tirar dúvidas,
emissão de cheques, liberação de parcela,
dentre outros serviços: 11.429

Eysmael Nascimento Ximenes

METAS EXECUTADAS
Cadastro técnico social das famílias a serem
contempladas diretamente nos projetos;

Visita das equipes técnicas para vistoria da
execução dos serviços do Programa Rua Digna
nos municípios atendidos pelo projeto;

Levantamento de demandas nas comunidades
que atendem a metropolização;
Levantamento de obras;

Realização de vistorias em 208 residências para
a veriﬁcação da utilização dos recursos;
Entrega de 667 novos cheques.
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Campanha de Vacinação contra o Sarampo 2019
do município de São Luís

OBJETIVOS

METAS EXECUTADAS
Com a realização de estratégias diferenciadas,
vacinamos um quantitativo de 3.019 pessoas,
incluindo crianças, jovens e adultos, no
período vigente do Convênio, atendendo às
perspectivas de proteger todas essas pessoas
q u e s e e n c o n t r a va m e m s i t u a ç ã o d e
vulnerabilidade para o sarampo, evitando o
aumento de pessoas doentes e óbitos.

Buscar estratégias diferenciadas para
vacinar a população alvo contra o sarampo, além
de atualizar o calendário vacinal com as demais
vacinas disponíveis no Programa Nacional de
Imunizações – PNI, principalmente das crianças
menores de cinco anos, reﬂetindo na melhoria das
coberturas vacinais. Importante ressaltar que o
alcance mínimo das coberturas vacinais impacta
diretamente no alcance dos indicadores de saúde
como, por exemplo, o PQAVS.
A meta mínima a ser alcançada na
campanha para crianças menores de 5 anos,
corresponde a 95% de cobertura vacinal, de forma
homogênea, do público-alvo a ser vacinado. Nas
demais faixas etárias com prioridade para
vacinação, não há uma meta estabelecida, porém
demos ênfase à população de 20 a 29 anos, por ser
esta, com ocorrência de vários casos no Brasil.

PÚBLICO-ALVO
Prioritariamente, jovens na faixa etária de
20 a 29 anos, além de outros grupos etários
previstos para receber a vacina Tríplice Viral.

COORDENAÇÃO
Enfermeira Charlene Alves Luso
Enfermeira Maria Eugênio e Silva
Enfermeira Luciane Sousa de Brito Dourado
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Pesquisa

Estudo Imunofenotípico da Proliferação
Celular e Molecular das Leucemias no
Estado do Maranhão
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PÚBLICO-ALVO

INSTITUIÇÃO EXECUTORA

Pacientes portadores de cânceres hematológicos.

Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão -(CEPEC/HUUFMA).

METAS EXECUTADAS

PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Realização de mais de 400 exames
(painéis com 10 anticorpos cada) de
imunofenotipagem para diagnóstico e
durante a fase de terapia do paciente
oncohematológico;

Prof. Dr. Raimundo Antônio Gomes
Oliveira
PATROCINADOR

Realização de mais de 50 exames de
biologia molecular.

Fundação Antônio Jorge Dino - IMOAB
VIGÊNCIA
De novembro de 2009 até novembro de
2020
RECURSOS FINANCEIROS
Recurso no valor de R$310.456,04 (trezentos e
dez mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e
quatro centavos) oriundo da Fundação
Antônio Jorge Dino, por meio de contrato de
prestação de serviços para a realização de
exames de imunofenotipagem e biologia
molecular

quantitativo dos pacientes

oncológicos e hematológicos tratados na
Fundação Antônio Jorge Dino / Instituto
Maranhense de Oncologia Aldenora Belo IMOAB e o CEPEC/HUUFMA, por meio da
Fundação Josué Montello.
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Pesquisa

Pesquisas de Mutações nos GENES BRAF,
família RAS e outros pacientes com
diagnóstico ou suspeita de neoplagias
tireoidianas
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão - (CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. Manuel dos Santos Faria
PATROCINADOR
Fundação Antônio Jorge Dino
VIGÊNCIA
De junho de 2018 a junho de 2020
RECURSOS FINANCEIROS
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por
paciente incluído, liberados no exercício 2019.
OBJETO DO ESTUDO

Exames genéticos para a pesquisa de
mutações nos GENES BRAF, Família RAS e
outros dos pacientes com diagnóstico ou
suspeita clínica de neoplasias tireodianas
atendidos pela unidade hospitalar Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora
Bello da Fundação Antônio Jorge Dino,
com a participação do Serviço de Endocrinologia do HUUFMA, contribuindo para
estudos de pesquisa cientifica entre as
instituições envolvidas.
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Pesquisa

Estudo imunofenotípico da proliferação
celular e molecular das Leucemias no
Estado do Maranhão

28

INSTITUIÇÃO EXECUTORA

PÚBLICO-ALVO
Pacientes portadores de cânceres hematológicos.

Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão -(CEPEC/HUUFMA).

METAS EXECUTADAS
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. Raimundo Antônio Gomes
Oliveira

Exames realizados durante a fase
de terapia do paciente oncohematológico);

PATROCINADOR

Laudos de imunofenotipagem;

UNACON São Rafael

Reações imunológicas;
Mielogramas;

VIGÊNCIA

Testes citoquímicos para peroxidase;

Novembro de 2017 a novembro de 2020

Hemogramas.

RECURSOS FINANCEIROS
Recursos oriundos do Sistema Único de Saúde SUS do Governo Federal no valor de por meio
de contrato de prestação de serviços para a
realização de exames de imunofenotipagem
dos pacientes oncológicos e hematológicos
tratados no Hospital São Rafael LTDA (HSR) UNACON São Rafael e o CEPEC/HUUFMA, por
meio da Fundação Josué Montello.
R$71.507,26 (setenta e um mil, quinhentos e
sete reais e vinte e seis centavos) liberados no
exercício 2019.
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Pesquisa

Estudo Clínico para avaliar o uso de
práticas baseadas em evidências através
de uma estratégia multifacetada
Estudo BRIDGE - CV

29

INSTITUIÇÃO EXECUTORA

VIGÊNCIA
De novembro de 2016 até a abril de 2021

Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão - (CEPEC/HUUFMA).

NÚMERO DE PACIENTES
30 (participantes)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL
RECURSOS FINANCEIROS

Prof. Dr. José Albuquerque de Figueiredo
Neto

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

PATROCINADOR

Valor liberado no exercício 2019.

Associação do Sanatório Sírio - Hospital do
Coração / HCOR
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Pesquisa

Estudo para determinar a eficácia e a
segurança da associação Dextrocetamina
1% com Clonidina 0,03% no tratamento
de dor neuropática - RELIEVE CRT079
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão - (CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. João Batista Garcia
PATROCINADOR
Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos
LTDA.
VIGÊNCIA
De setembro de 2016 até a conclusão do
Estudo
RECURSOS FINANCEIROS
R$ 47.349,25 (quarenta e sete mil, trezentos e
quarenta e nova mil e vinte e cinco centavos)
por paciente incluído.
Valor liberado no exercício 2019
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Pesquisa

Estudo para avaliar os efeitos do Ácido
Bempedóico sobre a ocorrência de
eventos cardiovasculares em pacientes
com intolerância a Estatinas
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão - (CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. João Batista Garcia
PATROCINADOR
Esperion Therapeutics, INC
VIGÊNCIA
De outubro de 2018 até a conclusão do
Estudo
RECURSOS FINANCEIROS
R$ 5.551,20 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e
um reais e vinte centavos) por paciente
incluído.
Valor liberado no exercício 2019.

73

Pesquisa

Adesão às Diretrizes Assistenciais de
Insuficiência Cardíaca, Fibrilação Artrial,
Síndrome Coronariana Aguda em
Programa de Boas Práticas em Cardiologia
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão -(CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. José Albuquerque Figueiredo
Neto
OBJETO
Serviços de coleta e reunião de dados
extraídos de observação e estudos clínicos
realizados em pacientes do Hospital
Universitário da UFMA/CEPEC;
Atuar em parceria com a instituição de
pesquisa fornecendo informações e
condições da pesquisa;
Encaminhar a avaliação detalhada dos
pacientes nas áreas: síndrome coronariana
aguda; insuficiência cardíaca; fibrilação

RECURSOS FINANCEIROS

arterial hospitalar e ambulatorial.

R$7.433,53 (sete mil, quatrocentos e trinta e
PATROCINADOR

três reais e cinquenta e três centavos) por
paciente.

Sociedade Brasileira de Cardiologia
VIGÊNCIA

Valor liberado no exercício 2019.

De agosto de 2017 até a conclusão do
Estudo.
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Pesquisa

I Registro Brasileiro de Insuficiência
Cardíaca BREATHE - Extensão
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão -(CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. José Albuquerque de Figueiredo
Neto
OBJETO
Serviços de coleta e reunião de dados extraídos
de observação e estudos clínicos realizados em
pacientes do Hospital Universitário da
UFMA/CEPEC;
PATROCINADOR
Sociedade Brasileira de Cardiologia
VIGÊNCIA
De fevereiro de 2018 até a conclusão do
Estudo.
RECURSOS FINANCEIROS
R$ 100,00 (cem reais) por paciente.
Valor liberado no exercício 2019.
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Pesquisa

Condução de Estudo Clínico de extensão
para avaliar a eficácia e a segurança do
em longo prazo do hormônio do
crescimento humano recombinante
Cristália (r-hGH Cristália) em crianças com
deficit de crescimento devido a deficiência
do hormônio do crescimento que foram
tratadas no estudo CRT - 076 - Estudo
CRT 086
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão -(CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. Manuel dos Santos Faria
PATROCINADOR
Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos
LTDA
VIGÊNCIA
De setembro de 2017 até a conclusão do
Estudo.
RECURSOS FINANCEIROS
R$ 6.470,40 (seis mil, quatrocentos e setenta
reais e quarenta centavos) por paciente.
Valor liberado no exercício 2019.
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Pesquisa

Telemonitoramento após insuficiência
cardíaca aguda descompensada: ensaio
clínico multicêntrico com perspectiva do
Sistema Único de Saúde Brasileiro Estudo Rebicc - CBC
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão -(CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr.
OBJETO
Desenvolver e avaliar uma estratégia de
autocuidado e monitorização para otimizar o
manejo dos pacientes com IC após alta
hospitalar avaliar a factibilidade da promoção
do autocuidado por meio de um programa de
intervenções multifacetadas em IC.
PATROCINADOR
Associação Hospitalar Moinho de Ventos
VIGÊNCIA
De novembro de 2019 até a conclusão do
estudo.
RECURSOS FINANCEIROS
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por paciente.
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Pesquisa

Efeito do programa alimentar brasileiro
cardioprotetor na redução de eventos e
fatores de risco na prevenção secundária
para doença cardiovascular: um ensaio
clínico randomizado análise de genômica
nutricional e parâmetros cardiometabólicos do projeto Dica BR - DICA NUTS
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA
Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (CEPEC/HUUFMA).
PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. José Albuquerque de Figueiredo
Neto
PATROCINADOR
Associação Beneficente Síria - Hospital do
Coração (Hcor)
VIGÊNCIA
De fevereiro de 2019 até dezembro de 2020
RECURSOS FINANCEIROS
R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
por paciente.
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Pesquisa

Estudo de fase 4, duplo-cego,
randomizado, controlado por placebo
e multicêntrico, para avaliar o efeito
do ácido obeticólico sobre os resultados
clínicos em sujeitos com colangite biliar
primária - OCA Intercept
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INSTITUIÇÃO EXECUTORA

RECURSOS FINANCEIROS

Centro de Pesquisa Clínica do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (CEPEC/HUUFMA).

R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
por paciente.
Valor liberado no exercício 2019

PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Profa. Draa Adalgisa de Souza Paiva
Ferreira
OBJETO
Realizar estudo clínico usando o composto
Ácido Obeticólico (OCA) em conformidade
com 747-302 Estudo de fase 4, duplo-cego,
randomizado, controlado por placebo
e multicêntrico, para avaliar o efeito
do ácido obeticólico sobre os resultados
clínicos em sujeitos com colangite biliar
primária.
PATROCINADOR
Intercept Pharmaceuticals, INC.
VIGÊNCIA
De fevereiro de 2019 até conclusão do
Estudo
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

(Valores expressos em Reais - R$)

31/12/2019
-

Recursos Livres
Recursos com Restrições

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
CRÉDITOS DE CT ENCARGOS TRABALHISTAS

124,60

142,70

124,60
16.466.630,23

1.056.652,24

2.356.831,98

17.610.277,98

14.109.798,25

19.079.785,42

22.989.575,37

19.777.348,39

23.222.953,47

(697.562,97)

(233.378,10)

171.494,05

228.315,24

7.430,14

11.211,04

3.660,44

5.257,10

3.954.885,81

4.582.020,81

19.435,35

5.503,89

10.942.064,04

8.577.605,60

53.551.446,92

52.866.243,88

31/12/2019

31/12/2018

-

Imobilizado Permanente
Imobilizado em Bens de Terceiros
Depreciação de Imobilizado Permanente
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-

18.666.930,22

83.421,15

DEPÓSITOS JUDICIAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER

-

705.761,45

705.618,75

Recursos Livres
Recursos com Restrições
VALORES A RECEBER
Contratos/Convênios/Projetos a receber
(-)Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação
Duvidosa

31/12/2018

70.670,48
7.674.593,81

8.357.020,14

7.691.413,26

2.971.719,09

2.906.463,30

7.014.734,97

6.221.548,05

(1.629.433,92)

(1.436.598,09)

8.440.441,29

15.436.677,55

61.991.888,21

68.302.921,43

PASSIVO

Férias e FGTS s/Férias
Provisões p/ Indenizações e encargos
PROVISÕESP/CONTENCIOSOS

31/12/2019

31/12/2018

456.596,50

287.605,46

1.431.949,78

1.366.369,97

111.967,28

205.560,87

12.106.343,04

10.231.217,39

1.164.279,00

1.653.611,79

10.942.064,04

8.577.605,60

648.479,85

1.520.615,15

-

4.342,91

7.027.246,45

7.105.330,03

36.566.060,10

36.848.627,83

58.348.643,00

57.569.669,61

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

31/12/2019

31/12/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO A EXECUTAR

-

7.674.593,81

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

7.674.593,81

31/12/2019

31/12/2018

60.000,00

60.000,00

2.979.086,44

1.951.205,61

604.158,77

1.047.452,40

3.643.245,21

3.058.658,01

61.991.888,21

68.302.921,43

RECEITA DIFERIDA

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R$)

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO
Receitas de Contratos Diversos
Receitas de Doações e Contribuições
Receitas de Estudos e Pesquisas
Receitas Operacionais e Administrativas
Outras Receitas
TERMO DE COLABORAÇÃO GOV. ESTADUAL

84

31/12/2019

31/12/2018

5.106.035,86

6.494.786,85

456.830,93

268.322,61

-

1.366.754,10

310.257,56

48.803,49

2.169.329,36

3.626.624,90

2.169.618,01

1.184.281,75

1.329.617,63

315.532,17

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R$)

RECEITAS COM RESTRIÇÃO
Atividades na Área de Educação
Atividades na Área de Saúde
Atividades na Área de Assistência Social
Atividades na Área de Assistência em Saúde
Atividades na Área de Medicina Legal
Atividades na Área de Educação em Saúde

31/12/2019

31/12/2018

25.014.283,32

34.712.873,65

188.239,49

222.723,10

8.295.360,47

8.857.641,13

576.583,70

-

22.435,91

70.052,98

132.803,42

1.037.160,68

2.581.254,84

3.975.166,35

502.963,78

1.615.684,18

9.239,60

2.279.673,22

12.705.402,11

16.654.772,01

31.449.936,81

41.523.192,67

752.510,91

439.460,67

Despesas Gerais e Administrativas

15.069,15

56.633.84

Despesas de Pessoal e Trabalhista
Serviços de Terceiros
Material de Consumo

144.395,89

49.823,97

440.991,19

160.401,94

152.054,69

172.600,92

4.976.371,75

5.182.123,36

Despesas Administrativas

1.306.528,63

852.791,35

Despesas de Pessoal e Trabalhista
Serviços de Terceiros
Material de Consumo

2.525.119,63

2.942.268,12

722.837,99

886.290,00

41.952,01

48.760,25

245.902,78

179.152,68

124.997,12

261.480,91

9.033,59

11.380,05

Atividades na Área de Sustentabilidade Econômica
Atividades na Área de Tecnologia da Informação
Outras Atividades de Serviços Prestados
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL
DESPESAS DE PROJETOS DE PESQUISA

DESPESAS OPERACIONAIS

Apoio ao Hospital Universitário - HU-UFMA
Apoio à UFMA
Apoio aos Projetos Diversos
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R$)

31/12/2019

31/12/2018

311.644,84

327.076,20

42.737,84

43.180,00

114.498,60

193.581,41

154.408,40

90.314,79

840,87

947.67

-

910,00

25.014.283,32

34.712.873,65

188.239,49

222.723,10

8.295.360,47

8.857.641,13

576.583,70

-

22.435,91

70,052.98

132.803,42

1.037.160,68

2.581.254,84

3.975.166,35

502.963,78

1.615.684,18

9.239,60

2.279.673,22

12.705.402,11

16.654.772,01

31.055.651,69

40.663.391,55

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

394.285,12

859.801,12

RESULTADO FINANCEIRO

209.873,65

187.651,28

Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

289.346,74

218.670,81

(79.473,09)

(31.019,53)

604.158,77

1.047.452,40

DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS
Despesas de Pessoal e Trabalhista
Serviços de Terceiros
Material de Consumo
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
BENS DE PEQUENO VALOR
DESPESAS COM RESTRIÇÃO
Despesas na Área de Educação
Despesas na Área de Saúde
Despesas na Área de Assistência Social
Despesas na Área de Assistência em Saúde
Despesas na Área de Medicina Legal
Despesas na Área de Educação em Saúde
Despesas na Área de Sustent. Econômica
Despesas na Área de Tecnologia da Informação
Outras Atividades de Serviços Prestados
TOTAL DAS DESPESAS

SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO
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2019

(=) Superávit/Déficit do exercício
Receitas/Despesas que não afetam o caixa
(+) Despesas de depreciações
(+/-) Ajuste de exercícios anteriores
Fornecedores
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Provisões
Provisão para Contencioso
Outras contas a pagar
Receitas diferidas e convênios
Créditos a Receber
Outros Créditos
Estoques
Despesas Antecipadas
Antecipação de recursos a contratos
Depósitos realizáveis a longo prazo
Adiantamento a fornecedores
Créditos de CT encargos trabalhistas

3.764.379,55

4.383.239,70

604.158,77

1.047.452,40

192.853,83

188.805,00

-19.571,57

-211.041,09

2.986.956,52

3.358.023,39

168.991,04

-947.425,79

65.579,81

-223.134,80

-93.593,59

-65.813,70

1.875.125,65

-331.101,98

-872.135,30

-52.007,87

-4.342,91

-507,93

-360.651,31

12.918.265,11

3.909.789,95

-10.531.683,18

56.821,19

78.986,97

3.780,87

-1.838,76

1.596,66

-3,79

627.135,00

1.529.877,87

-12.750,67

126.809,82

-13.931,46

857.601,42

2.364.458,41

Aquisições/Baixas no Imobilizado
Aquisições/Baixas nas Depreciações
Início do Período
Final do Período
VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
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2018

-

-858.442,71

-2.509.056,21

-1.233.144,66

-2.313.991,38

374.701,95

-195.064,83

2.905.936,84

1.874.183,49

16.466.754,83

14.592.571,34

19.372.691,67

16.466.754,83

2.905.936,84

1.874.183,49

(Valores expressos em Reais - R$)

SALDOS EM
31/12/2017

60.000,00

(124.929,48)

2.287.176,18

2.222.246,70

Ajustes de
exercícios
anteriores

-

-

(211.041,09)

(211.041,09)

Transferência
para Superávit
acumulado

-

124.929,48

(124.929,48)

-

Superávit do
Exercício

-

1.047.452,40

-

1.047.452,40

60.000,00

1.047.452,40

1.951.205,61

3.058.658,01

Ajustes de
exercícios
anteriores

-

-

(19.571,57)

(19.571,57)

Transferência
para Superávit
acumulado

-

-

1.047.452,40

-

Superávit do
Exercício

-

604.158,77

-

604.158,77

60.000,00

604.158,77

2.979.086,44

3.643.245,21

SALDOS EM
31/12/2018

SALDOS EM
31/12/2019
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Notas Explicativas
(Sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31.12.2019)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Fundação Josué Montello é pessoa
jurídica de direito privado, sem ﬁns lucrativos.
D o t a d a d e a u t o n o m i a a d m i n i s t r a t i va ,
patrimonial, de gestão ﬁnanceira e operacional,
instituída por Escritura Pública, lavrada às ﬂs.
150 a 157 do livro de notas nº 586, do Cartório
“Oswaldo Soares”, do Estado do Maranhão,
registro nº 12.846 em 11 de setembro de 1996.

de cursos, estimular a edição de publicações
técnicas e cientiﬁcas, promovendo a divulgação
do conhecimento, realizar e apoiar a realização
de congressos, seminários, simpósios e
conferências, conceder bolsas de estudo em
nível de graduação e pós-graduação, para
estágios, auxílios de assistência a professores,
estudiosos e pesquisadores, obedecendo os
critérios e condições estabelecidos no
Regulamento para concessão de Bolsa de
Estudo aprovado pelo Conselho Curador e pelo
Ministério Público, emitir parecer técnicos e
promover a divulgação dos resultados de
pesquisas, explorar, através de convênios com a
Universidade Federal do Maranhão, inventos e
descobertas de qualquer natureza, resultantes
de suas atividades de pesquisa. Organizar e
prestar serviços, mediante remuneração, nas
áreas deﬁnidas no art. 5º, a órgãos ou entidades,
podendo celebrar convênios, contratos,
acordos e outros instrumentos, com entidades
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

O objetivo social da Entidade é gerir, em
caráter ﬁlantrópico e beneﬁcente, os recursos
do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão-HU-UFMA, oriundos do
Sistema Único de Saúde – SUS ou de outras
fontes, resultantes de assinatura de contratos,
convênios e de outros instrumentos
congêneres, provendo-o de recursos humanos,
equipamentos e materiais que se ﬁzerem
necessários para a manutenção, expansão e
melhoria da assistência médico-hospitalar
prestada à comunidade maranhense bem como
dar apoio ao ensino médico, às pesquisas
cientiﬁcas e tecnológicas e outras correlatas, de
modo a propiciar ao HU-UFMA recursos
ﬁnanceiros que possam subsidiar suas
atividades assistenciais, em especial, à parte da
população hipossuﬁciente garantindo a
gratuidade desses serviços à comunidade.

A Fundação Josué Montello, ao longo de
sua história e pelo rigoroso cumprimento de
s e u s n o b re s ﬁ n s i n s t i t u c i o n a i s f e z - s e
destinatária dos seguintes Títulos e Registros*
outorgados pelo Poder Público em suas
diversas esferas:

Para a consecução de seus objetivos, a
FJMontello poderá apoiar projetos de ensino,
pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, cientiﬁco e tecnológico e de
inovação, em suas áreas administrativas
ﬁnanceira, técnica e operacional, nos campos de
atuação de: administração, assistência social,
ciência e tecnologia, cultura, comunicação,
educação, meio ambiente, planejamento,
saúde, segurança e tecnologia de informação e:
propiciar e promover a instalação e manutenção

Declaração de Utilidade Pública Federal;
Declaração de Utilidade Pública
Estadual;
Declaração de Utilidade Pública
Municipal;
Inscrição do Conselho Municipal de
Assistência Social;
Registro do Conselho Nacional de
Assistência Social –CNAS;
Cer tiﬁcado de Entidade Beneﬁcente de
Assistência Social – CEBAS.
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NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 Apresentações das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluído as disposições da Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 - Entidades sem Finalidade
de Lucros, combinada com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
As demonstrações são compostas por:
a) Balanço Patrimonial
b) Demonstração de Resultado do Exercício;
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Social;
d) Demonstrações do Fluxo de Caixa;
e) Notas Explicativas.

2.2 Regime de Escrituração
O resultado foi apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A aplicação
desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

2.3 Ativos Financeiros

31.12.2019

31.12.2018

BANCOS COM MOVIMENTO

705.761.45

124,60

Recursos Livres
Recursos com Restrições
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Recursos Livres
Recursos com Restrições
VALORES A RECEBER

142,70

124,60

705.618,75

-

18.666.930,22

16.466.630,23

1.056.652,24

2.356.831,98

17.610.277,98

14.109.798,25

19.079.785,42

22.989.575,37

-

99.801,30

10.012.458,33

8.266.585,50

3.509.277,89

4.584.110,08

1.478.753,17

1.224.819,76

49.388,09

12.259,48

De Atividade na área de Educação
De Atividade na área de Saúde
De Atividade na área de Assistência à Saúde
De Contratos e Convênios Privados
De Projetos e Estudos de Pesquisa

90

De Atividade em Medicina Legal
De Atividade na área de Educação em Saúde
De Atividade em Sustentabilidade Econômica
De Atividade em Tecnologia da Informação
De outras Atividades de Serviços Prestados
Perdas estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa

-

1.284.951,92

210.000,00

2.795.200,00

-

500.000,00

101.845,42

43.532,71

4.415.625,49

4.411.692,72

(697.562,97)

(233.378,10)

a)Banco c/movimento – incluem os depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez,
depósitos livres e depósitos com restrições. Os depósitos livres representam os depósitos bancários à
vista correspondente a recursos próprios e os depósitos com restrições correspondem a recursos recebidos de terceiros.
b) Aplicações Financeiras – Os resultados de aplicações ﬁnanceiras de liquidez imediata estão pelo
valor da aplicação acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
c) Valores a receber - Registrados pelo valor das notas ﬁscais emitidas até o encerramento do exercício e deduzido pelos respectivos recebimentos. A provisão para recebimentos incertos é constituída
em montante suﬁciente para cobrir eventuais perdas estimadas.

2.4 Outros Créditos
Outros Créditos

31.12.2019

31.12.2018

171.494,05

228.315,24

Os valores representam adiantamento de férias vencidas e proporcionais, acrescida dos correspondentes encargos sociais, imposto a recuperar e a adiantamento a terceiros.

2.5 Estoque

31.12.2019

Estoque

7.430,14

31.12.2018
11.211,04

Avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustados ao valor de realização, quando aplicável.

2.6 Despesas Pagas Antecipadamente

31.12.2019

Despesas Pagas Antecipadamente

3.660,44

31.12.2018
5.257,10

As despesas antecipadas estão registradas no ativo circulante, sendo apropriados mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de
seguros e assinaturas.
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2.7 Antecipações de Recurso a Contratos
Antecipações de Recursos a Contratos

31.12.2019

31.12.2018

3.954.885,81

4.582.020,81

Os valores representam as antecipações de receitas realizadas pela administração para cobrir
as folhas de pagamento e encargos sociais e trabalhistas e obrigações ﬁscais dos contratos celebrados,
cujos recebimentos dos créditos se realizarão no exercício seguinte.

2.8 Adiantamento a Fornecedores

31.12.2019

Adiantamento a Fornecedores

19.435,35

31.12.2018
5.503,89

Os valores representam pagamento antecipados para fornecedores.

2.9 Créditos de CT - Enc. Trabalhistas
Créditos de CT - Enc. Trabalhistas

31.12.2019

31.12.2018

10.942.064,04

8.577.605,00

Os valores representam provisões para pagamento do 13º salário, férias, aviso prévio, rescisões
contratuais, multa de FGTS rescisório e processos trabalhistas relacionados a projetos encerrados ou
em andamento.

2.10 Imobilizado

31.12.2019

Imobilizado Permanente
Imobilizado em Bens de Terceiros
Depreciação de Imobilizado Permanente

31.12.2018

8.357.020,14

7.691.413,23

2.971.719,09

2.906.463,30

7.014.734,97

6.221.548,05

(1.629.433,92)

(1.436.598,09)

Registrado ao custo de aquisição ou construção. As depreciações são calculadas pelo método
linear a taxas permitidas pela legislação em vigor. Os bens registrados no Imobilizado de Terceiros não
são depreciados, pelo fato de serem doados no ﬁnal do contrato para o Órgão Contratante.

2.11 Passivos Financeiros

31.12.2019

31.12.2018

456.596,50

287.605,46

1.431.949,78

1.366.369,97

111.967,28

205.560,87

12.106.343,04

10.231.217,39

São demonstrados pelas obrigações com fornecedores, encargos sociais, trabalhistas, ﬁscais e
provisões para pagamento do 13º salário, férias, aviso prévio, rescisões contratuais, multa de FGTS rescisório e processos trabalhistas relacionados a projetos encerrados ou em andamento. As obrigações
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estão demonstradas por valores conhecidos ou estimados, incluídos os encargos e variações monetárias incorridas. As provisões de férias foram efetuadas, acrescidas de seus respectivos encargos sociais
tendo sido apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.

2.12 Passivos Contingentes

31.12.2019

31.12.2018

648.479,85

1.520.615,15

A entidade avalia as suas contingências ativas e passivas, de acordo com as determinações emanadas pela Norma e Procedimento de Contabilidade – NPC N° 22, instituída pelo IBRACON – Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil e aceita pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, através
da Resolução n° 1.066, de dezembro de 2005, revogada pela Resolução nº 1.180 de 24.07.2009 que
aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 19.7. Passivos contingentes são constituídos
levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, sempre que a perda possa ocasionar uma saída
de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos sejam mensuráveis
com suﬁciente segurança.

2.13 Outros Passivos Circulantes

31.12.2019

RECEITA DIFERIDA

31.12.2018

-

4.342,91

7.027.246,45

7.105.330,03

36.566.060,10

36.848.627,83

Representados por caução e seguro a pagar, convênios a executar e receita diferida, que são os
saldos dos contratos de entidades públicas, os quais serão utilizados dentro do estabelecido no Projeto Básico, aprovado junto à instituição concedente de acordo com as rubricas aprovadas no respectivo
contrato.

2.14 Patrimônio Social
Conforme estatuto, as rendas geradas pela Fundação são empregadas integralmente nos seus
objetivos sociais comentados na Nota 1. Na eventual possibilidade de encerramento das atividades da
Fundação, por meio de decisão unânime da totalidade dos membros do Conselho Curador, seu Patrimônio Social será incorporado integralmente ao de outra instituição ﬁlantrópica.

2.15 Apuração do Superávit do Exercício
Apresentou um Superávit no valor de R$ 604.158,77 (seiscentos e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos). O resultado foi apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
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2.16 Reconhecimento da Receita
A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo-se como base a etapa de execução
dos serviços realizados até o encerramento do balanço, na medida em que todas as despesas relacionadas aos serviços possam ser mensurados conﬁavelmente.

2.17 Contigências Cíveis, Trabalhista e Tributárias
Na data das demonstrações ﬁnanceiras, a Fundação apresentava os seguintes passivos, e correspondentes depósitos judiciais, relacionados a contingências:
648.479,85
(83.421,15)

DEPÓSITOS JUDICIAIS
PROVISÃO LÍQUIDA

565.058,70

A Fundação é parte envolvida em processos trabalhistas, tributários e outros em andamento, e
está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões efetuadas para eventuais perdas, foram
efetuadas considerando as causas com possibilidade de perda provável e mensuráveis com suﬁciente
segurança, conforme opinião de seus consultores jurídicos externos.
Além das provisões que foram contabilizadas, a Fundação possui ações judiciais cuja
possibilidade de perda foram consideradas possíveis, conforme opinião de seus consultores jurídicos
externos, abaixo detalhado:
Processo: 10320-724.499/2015-70 - Auto de Infração - Secretaria da
Receita Federal do Brasil - Delegacia de São Luís - MA

5.787.367,61

Processo: 10320-724.497/2015-81 - Auto de Infração - Secretaria da
Receita Federal do Brasil - Delegacia de São Luís - MA

71.018.511,99

Processo: 10320-724.498/2015-25 - Auto de Infração - Secretaria da
Receita Federal do Brasil - Delegacia de São Luís - MA

14.947.576,63

TOTAL DAS PROVISÕES C/ POSSIBILIDADE DE PERDA POSSÍVEL

91.753.456,23

As contingências com possibilidade de perda possível, referem-se a Autos de Infração perante a
Secretaria da Receita Federal, cujo objeto é a imunidade da Quota Patronal, RAT e Terceiros.
Existem duas Ações Anulatórias de lançamentos tributário em curso. O processo e nº000764379.2012.4.01.3700, que tramita perante a 3ª Vara Federal de São Luís/MA, para anulação dos autos de infração
nº37.288.913-1/37.288.914.-0/37.288.915-8, transitou em julgado em 02/10/2018, com decisão exitosa.
Atualmente, pende tão somente de cumprimento de sentença, inerente a baixa e arquivamento dos referidos
lançamentos tributários perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Já o processo nº0003817-06.2016.4.01.3700, que igualmente tramita perante a 3ª Vara Federal de São
Luís/MA, pretendia anulação dos autos de infração nº10320-724.499/2015-70,10320-724.497/2015-81 e 10320724.498/2015-25, em primeira instancia foi julgado totalmente procedente. Porém, o TRF da 1ª Região, proveu
parcialmente recurso de apelação interposto por União, para o ﬁm de manter a cobrança da contribuição
previdenciária inerente às Terceiras Entidades e Fundos (Terceiros) e da Contribuição Previdenciária a cargo dos
segurados. Os consultores que acompanham estes processos, observam que:(a) a Fundação Josué Montello não
havia sido intimada para contrarrazões;(b) não foi analisada a incidência do Art.3º, § 5º, da Lei nº11.457/2007, no
tocante a isenção tributária de “Terceiros” e;(c) também não são consideradas decisão da Consultoria Jurídica do
MPAS, de 24.03.1999,e a Solução de consulta Interna COSIT nº9,de 23.06.2015,publicada no sitio da RFB em
14/07/2015,referente a Contribuição Previdenciária a cargo dos segurados. Assim, foram opostos embargos de
declaração arguindo nulidades e omissões, os quais pendem de julgamento pela 7ª Turma do TRF 1ª Região
desde 28/09/2018.
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NOTA 3 - ASPECTOS FISCAIS
A Fundação, na condição de entidade sem ﬁns lucrativos e ﬁlantrópica, goza da imunidade
tributária no que se refere ao seu Patrimônio, rendas e serviços, inclusive abrangendo as contribuições
sociais e previdenciárias, para o desenvolvimento de seus objetivos atendendo aos requisitos legais e
constitucionais que asseguram esta imunidade, previstos quanto aos Impostos no Art.150,Inc.VI “C” da
Constituição; quanto as contribuições sociais e previdenciárias, nos Artigos 195, § 7º e 146,Inc.II,cc
Art.14 do CTN (conforme Tema 32 do STF).
NOTA 4 - ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
A Fundação Josué Montello vem desenvolvendo suas atividades ﬁlantrópicas através das ações
de Assistência à Saúde bem como o apoio ao desenvolvimento de Projetos de Ensino Pesquisa,
Extensão e Desenvolvimento Institucional, viabilizados pelo HU-UFMA e pela gestão de projetos de
órgãos públicos estadual. Ainda desenvolve os seguintes projetos sociais: projeto Biti Orun (Sol é
Vida), projeto Thembi (Esperança), e o Projeto Promoção de Ações de Reconhecimento e Valorização
das Comunidades de Matriz Africana em parceria com a Vale S/A, no município de São Luís –MA;
projeto Aprendendo a Ser Incluído no município de Balsa –MA; projeto Temática Rural Quilombola
(Semana do Bebe Quilombola) uma parceria com a Prefeitura Municipal de Bequimão-MA e o
assessoramento ao projeto “Educazione, Salute, Acqua e Autosviluppo famigliare” (Educação, Saúde,
Água e Autodesenvolvimento Familiar), com parceria com a ONG Medicus Mundi Itália e a Associação
Santo Antônio dos Pretos (ASA dos Pretos), do município de Penalva -MA.
NOTA 5 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS
A Fundação, na condição de entidade sem ﬁns lucrativos e ﬁlantrópica, usufruiu de
desoneração das contribuições sociais e previdenciárias, descritas como as devidas fossem, no
exercício de 2019 e 2018, como seguem:

Cota Patronal + SAT + Terceiros

31.12.2019

31.12.2018

4.587.730,76

5.482.529,58

NOTA 6 - GRATUIDADE E BENEFÍCIOS USUFRUÍDOS
A FJMONTELLO foi instituída com o objetivo principal de apoiar o Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA, que além de Hospital Escola é referência dos
procedimentos de alta complexidade para o Sistema Único de Saúde –SUS, no Estado do Maranhão.
No cumprimento de seu objetivo e para apoiar os serviços especializados e as pesquisas
realizados pelo Hospital Universitário, a FJMONTELLO cedeu a título de comodato três dos seus
imóveis de sua propriedade:
1-Imovel onde funciona o Centro de Prevenção de Doenças Renais com o objetivo de oferecer
à população maranhense um atendimento diferenciado às diversas patologias renais, observando as
causas tratáveis e preveníeis da doença, em 2019 foram realizados 22.692 procedimentos, localizado à
Rua Silva Jardim, 83 - Centro, avaliado em R$-1.352.721,77 (Um milhão trezentos e cinquenta e dois mil
setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos).Renunciando ao aluguel no valor anual de R$112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais).
2-Imovel onde funciona o Biobanco de Tumores e DNA do Maranhão que tem como propósito
suprir a carência de dados referente estudos sobre os cânceres no Estado do Maranhão, em 2019
foram coletadas e armazenadas 752 amostras, localizado na Rua Coelho Neto, 322, Centro, avaliado
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em R$-345.854,25 (trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e
vinte e cinco centavos), renunciando ao aluguel no valor anual de R$- 17.390,56 (dezessete mil
trezentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos.
3-Imóvel onde funciona o Centro Oftalmológico do HUUFMA, em 2019 foram realizados:
32.772 consultas, 56.400 exames e 2.580 cirurgias, localizado à Rua Silva Jardim, 93, Centro, avaliado
em R$-1.705.597,44 (Um milhão setecentos e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e
quatro centavos), renunciando ao aluguel no valor anual de R$-143.270,16 (cento e quarenta e três mil
duzentos e setenta reais e dezesseis centavos).
NOTA 7 - APLICAÇÕES DE RECURSOS
Os recursos foram aplicados em suas ﬁnalidades institucionais, de conformidade com o
Estatuto Social, demonstrado pelas despesas e investimentos patrimoniais.
NOTA 8 - COBERTURA DE SEGUROS
A entidade mantém apólices de seguro visando cobrir riscos operacionais, compreendendo os
veículos, prédio, equipamentos eletrônica, junto a instituições seguradoras nacionais, em valores
considerados suﬁcientes para cobrir os riscos correspondentes.

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.
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RELATÓRIO DA
AUDITORIA INDEPENDENTE
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PARECER DO
CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação Josué Montello, reunido
ordinariamente, por meio de vídeo conferencia, no dia 18 de junho de 2020, às 10:00 horas,
com a participação dos Conselheiros abaixo assinados, convocados para analisar e emitir
parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do Exercício de 2019, composto por:
1.
2.
3.
4.
5.

Balanço Patrimonial
Demonstração de Resultado do Exercício
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Demonstração do Fluxo de Caixa
Notas Explicativas sobre as demonstrações contábeis encerradas em 31.12.2019.

E, ainda com base no Parecer da Auditoria Independente,
realizada pela Firma AUDIPLAC – Auditoria e Assessoria Contábil S/S, depois de tudo visto e
bem examinado, emite o seguinte parecer:
Somos favoráveis à aprovação dos Demonstrativos Contábeis do
exercício de 2019, considerando que a documentação apresentada está de acordo com as
normas estatutárias e legislação vigente e com base no Parecer da Auditoria Independente.
Dê-se conhecimento deste parecer à Diretoria Executiva e
encaminhe-se ao Conselho Curador.

São Luís, 18 de junho de 2020.
Maria do Socorro Pereira Mendes da Silva
Presidente

João de Deus Nogueira Cantanhede
Conselheiro

José Ribamar Santana Netto
Conselheiro

100

RESOLUÇÃO DO
CONSELHO CURADOR

Resolução nº 04/2020 – CONCUR

A Presidente do Conselho Curador da Fundação Josué Montello, no uso de suas
atribuições estatutárias e, considerando o que decidiu este Conselho, na 63ª Reunião
Extraordinária, realizada no dia 16 de julho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Atividades referente ao exercício de 2019

São Luís, 16 de julho de 2020
Regina Celi Miranda Reis Luna
Presidente
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