PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

ACORDOS DE COOPERAÇÃO
Relação Atualizada em 04 de março de 2020
Instituição

Objeto

Associação Hospitalar Moinhos de O objeto deste acordo será desenvolvido utilizando-se como
Vento - AHMV
ferramenta norteadora o escopo do projeto "Avaliação de
estratégias de enfrentamento da epidemia de sífilis no Brasil",
considerando o extrato publicado no DOU em 12/09/2018. Constitui
objeto do presente acordo o processamento do material biológico
dos pacientes, visando a identificação dos principais fatores
associados ao aumento de taxas de incidência de sífilis e outras
infecções sexualmente transmissíveis no Brasil e a execução de
estratégias para o aumento do diagnóstico e tratamento da doença.
Associação Hospitalar Moinhos de Promover esforço conjunto por intermédio do Departamento de
Vento - AHMV
Responsabilidade Social – PROADI/SUS, visando implantação e a
propagação de ações que qualifiquem o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – PROADISUS, por meio da implantação e implementação de técnicas e
operação de gestão inovadora em serviços de saúde, orquestradas
junto ao Departamento de Gestão da Educação na Saúde da
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
DEGES/SGTES, Ministério da Saúde. O objeto deste acordo será
desenvolvido utilizando como ferramenta norteadora o escopo do
projeto “Curso de Especialização de Preceptoria em Medicina da
Família e Comunidade” (Preceptoria), considerando o extrato

Início da
vigência do
Acordo de
Cooperação
24/01/2020

Término da
vigência do
Acordo de
Cooperação
31/12/2020

24/09/2019

31/12/2020
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publicado no DOU em 11/07/2018.
Associação Médica do Rio Grande do Cooperação para utilização da prova da AMRIGS por parte da
Sul - AMRIGS
UFCSPA coo prova de conhecimentos e classificatória para os
programas de residência médica, uni e multiprofissional.
Associação Mario Tanhauser de Operacionalização de ações de extensão, mediante Plano de
Ensino, Pesquisa e Assistência - Trabalho específico.
AMTEPA
Bhio Supply
Cooperação para pesquisa, desenvolvimento e inovação para
realização conjunta de atividades relacionadas ao desenvolvimento
tecnológico do “produto” bem como sua exploração comercial.
Conselho
Nacional
de Atuação conjunta da UFCSPA e CNPQ, visando propiciar o
Desenvolvimento
Cientifico
e atendimento da estratégia de governo na realização de projetos de
Tecnológico - CNPQ
pesquisa cientifica, tecnológica e/ou inovação.
Departamento de Polícia Federal
Cooperação técnica e operacional entre os partícipes, com vistas ao
desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados
para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e
compartilhamento de tecnologias e informações, bem como
planejamento e desenvolvimento institucional.
Associação Pró-Ensino Superior de Cooperação técnica vinculado ao projeto de pesquisa “Avaliação da
Novo Hamburgo - FEEVALE
exposição ambiental aos Hidrocarbonetos Policíclicos em Material
Particulado utilizando SPME/CG-MS e estimativa do risco de câncer
aliado ao estudo de efeitos genotóxicos induzidos pelos
contaminantes ambientais provenientes da região metropolitana”.
Associação Pró Ensino Superior de Cooperação técnica vinculado ao projeto de pesquisa “Avaliação dos
Novo Hamburgo - FEEVALE
efeitos à saúde da exposição a agrotóxicos em trabalhadores rurais
de uma cidade do noroeste do Rio Grande do Sul”.

26/08/2019

26/08/2024

21/09/2012

21/09/2022

28/05/2019

28/05/2024

04/08/2006

Indeterminado

21/03/2016

21/03/2021

31/01/2018

31/12/2020

31/01/2018

31/12/2020
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Execução de ações e atividades integrantes à Política de Atenção
Integral à Saúde - Mais Saúde para os beneficiários da GEAP e os
servidores da UFCSPA.
Grupo Fleury SA
Cooperação para desenvolvimento do projeto de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico "Avaliação e prevalência de
Staphylococcus aureus isolados de sete estados brasileiros".
Hemorrede Pública do RS
Cooperação para proporcionar formação na área de hemoterapia,
através de curso de capacitação, extensão e estágio.
Instituto Nacional de Câncer - INCA
Estabelecer um programa de cooperação mútua para treinamento
de aperfeiçoamento de recursos humanos vinculados a programas
de residência médica, uni e multiprofissional visando a qualificação
Instituto Federal do Rio Grande do Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação entre os
Sul - IFRS
partícipes do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e
transferência de tecnologia para a Inovação ProfNIT, contemplando
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Irmandade
Santa
Casa
de Execução de programa de capacitação de médicos estrangeiros com
Misericórdia de Porto Alegre – diplomas estrangeiros nas dependências da ISCMPA.
ISCMPA
Irmandade
Santa
Casa
de Estabelecer o relacionamento dos partícipes para o desenvolvimento
Misericórdia de Porto Alegre – do Centro de Inovação, localizado nas dependências do
estacionamento da área 6 da Santa Casa, visando o fortalecimento,
ISCMPA
GEAP Auto Gestão em Saúde

ampliação, aprimoramento da cooperação e o desenvolvimento de
ações conjuntas da Santa Casa e da UFCSPA. Este acordo tem por
finalidade promover o fomento e o apoio à execução de projetos e a
adoção de práticas inovadoras, de modo a conferir maior eficiência,
eficácia e efetividade à gestão de atividades em saúde e à prestação
de serviços à sociedade, mediante formação de redes de inovação
capazes de transformar ideias em serviços, geração de pesquisas,
soluções e produtos inovadores na área da saúde.

07/05/2019

07/05/2024

20/09/2017

20/09/2020

09/05/2018

09/05/2023

01/06/2016

01/06/2021

17/09/2019

17/09/2024

06/02/2020

06/02/2025

04/02/2020

04/02/2025
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Irmandade
Santa
Casa
de Cooperação técnica para criação e operacionalização de um Centro
Misericórdia de Porto Alegre – de Simulação nas dependências do Estacionamento Santa Casa.
ISCMPA
Ministério da Agricultura - MAPA
Análise sensorial do azeite de oliva, bem como reconhecimento
junto ao COI e credenciamento junto MAPA.
Ministério
do
Planejamento, Implantação da gestão pública de excelência e resultados.
Orçamento e Gestão
GesPública.
Ministério do Planejamento - SEI
Cessão de direito de uso do software SISTEMA ELETRÔNICO – SEI.

10/09/2018

10/09/2023

11/12/2018

11/12/2023

13/08/2015

Indeterminado

11/05/2016

11/05/2021

Pontifícia Universidade Católica do Promover a cooperação entre ambas as instituições, em áreas de
RS - PUCRS
mútuo interesse.
RNP
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem
realizadas com o apoio recíproco, na operação e manutenção da
infraestrutura da MetroPOA, implantada pela RNP.
Rotary Club
Conjugação de esforços entre os partícipes para implementação do
Projeto de Extensão "Feiras de Saúde nas Escolas."
Secretaria Municipal da Educação - Cooperação para formalização das atividades de ensino, pesquisa e
SMED
extensão entre o Município de Porto Alegre/SMED e a UFCSPA para
realização de capacitação de cozinheiras e auxiliares de cozinha de
escolas municipais.
Serviço Social da Industria - SESI
Estabelecer bases gerais de cooperação técnica entre a UFCSPA e o
SESI-RS.
Universidade Federal de Santa Maria Determinação da divisão da titularidade dos direitos de propriedade
- UFSM
intelectual/industrial entre a UFCSPA e a UFSM, referente ao projeto
"Prospecção de Compostos Sintéticos Pirimidínicos para a Busca de
Novos Agentes Antineoplásicos".
Universidade Federal do Rio Grande Desenvolvimento e o aprimoramento de projetos de ensino,
do Sul - UFRGS
pesquisa e extensão universitária na área da saúde.

27/11/2015

27/11/2020

26/12/2012

26/12/2022

19/04/2016

19/04/2021

27/03/2019

27/03/2024

09/05/2018

09/05/2023

08/08/2014

até o término de
vigência dos
registros

23/10/2015

23/10/2020
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Fundação Universidade Federal do Cooperação para compartilhamento de soluções em tecnologia de
Pampa - UNIPAMPA
informações entre os partícipes, para utilização exclusiva no
desenvolvimento de suas respectivas funções institucionais
Universidade do Estado do Amazonas Programa de ampla cooperação e intercâmbio científico e
- UEA
tecnológico.
Universidade do Vale do Rio dos Formalização das atividades de pesquisa entre a UFCSPA e o
Sinos - UNISINOS
Programa de Pós-graduação em Design da Unisinos (PPG Design)
para a realização de estudos amplos de pesquisa sobre o
desenvolvimento de práticas de design em sistemas de saúde,
desenvolvimento de artefatos, serviços, processos e tecnologias de
informação, participação em grupos de pesquisa e atividades
acadêmicas, com a atuação conjunta de docentes da UFCSPA e
professores e pesquisadores do PPG Design, discentes e bolsistas de
ambas Instituições.

22/02/2019

22/02/2024

01/12/2016

01/12/2021

29/11/2018

29/11/2021

