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Hospital Universitário
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GOVERNO DO ESTADO

ORDEM DE SERViÇO DIR. SUP. N°. 002/2013

A Diretora Superintendente do Hospital Universitário da
Universidade Estadual de Londrina (HU/UEL) em Exercício no uso de suas
atribuições legais e regimentais e:

Considerando o apoio e a prática do ensino, da pesquisa e
da extensão como fatores de melhoria da qualidade de vida da população e
componentes relevantes para a concretização da missão do HU 1 UEL;

Considerando a abertura de campos de estágio no Hospital
Universitário para cursos de graduação e pós-graduação da UEL e de outras
instituições de ensino superior e o expressivo aumento no número de
solicitações para realização de pesquisas no HU/UEL que se lhe seguiu;

Considerando o aspecto da viabilidade econômica das
pesquisas como requisito que exige verificação de custos financeiros
eventualmente atribuídos ao Hospital e apontamento ao pesquisador quanto a
necessidade de se captar recursos para seu respectivo financiamento;

Considerando a necessidade de regulamentar os projetos de
pesquisa a serem desenvolvidos no âmbito do HU/AHC de modo a lhes
proporcionar maior aperfeiçoamento organizacional, celeridade na avaliação
dos pedidos, manutenção e disponibilização de cadastros das pesquisas e da
produção científica realizada no Hospital;

Considerando as exigências normativas para manutenção
da certificação do HU/UEL como hospital de ensino junto ao Ministério da
Educação e Ministério da Saúde;

Considerando a necessidade de atender a Resolução
196/1996 do Conselho Nacional de Pesquisa - Ministério da Saúde, que trata
das pesquisas científicas envolvendo Seres Humanos;

Considerando a necessidade de atualizar a Ordem de
Serviço DIR. SUP. N°. 18/2010;

RESOLVE:

Art. 1°.É da Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa Científica do
HU (CAPEC), instituída por meio da Ordem de Serviço DIR. SUP. N°.
18/2010, a competência para proceder, no âmbito do HU, a avaliação
técnica e administrativa da realização do correspondente estudo, quer
tenha esse caráter investigativo de campo, documental ou experimental,
observado o seguinte:
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I - A CAPEC analisará os projetos do ponto de vista administrativo, bem
como realizará os encaminhamentos devidos junto às áreas, emitindo
parecer final no prazo de vinte (20) dias úteis;

11 - A(s) área(s) envolvidas terá(ão) o prazo de três (03) dias úteis para a
emissão do parecer e deliberação da Diretoria correspondente;

111- Caso solicitado, o pesquisador terá o prazo de trinta (30) dias úteis
para apresentar esclarecimentos sobre o projeto; expirado o prazo ora
estipulado o processo será arquivado junto ao órgão competente.

Art.2°.A apresentação de projetos de pesquisa à CAPEC se fará em via
impressa em papel acompanhada dos documentos afins - mediante
encaminhamento junto ao Serviço de Protocolo da Instituição e
obedecido o fluxo de autorização definido no Apêndice 1.

§1°. No caso da pesquisa contemplar mais de uma instituição co-
participante, o projeto deverá vir acompanhado de autorização emitida
por cada um dos co-partícipes.

§2°. A folha de rosto expedida pela Plataforma Brasil, devidamente
assinada pelo pesquisador e pela Instituição Proponente, deverá estar
anexada ao Projeto de Pesquisa no momento em que for protocolizado.

Art. 3°. Na hipótese de alteração de projeto devidamente documentada no
processo, ocorrida durante o período de análise, o pesquisador deverá
dar ciência no mesmo e se comprometer formalmente a apresentar ao
Comitê de Ética em Pesquisa da UEL a versão atualizada do mesmo,
sob pena de sofrer as sanções legais e administrativas pertinentes.

Art. 4°0s projetos que envolverem seres humanos deverão obedecer
rigorosamente o preconizado na Resolução 196/1996 do Conselho
Nacional de Pesquisa, inclusive o seguinte:

§1°. Cadastramento prévio, efetivado junto à Plataforma Brasil, condição
indispensável para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEL.

§2°. Parecer favorável da Diretoria Superintendente do HU e do Comitê
de Ética em Pesquisa da UEL para a área na qual será realizada a
coleta de dados, antes do início do estudo.

§3°. Os dois (2) pareceres supracitados deverão ser apresentados à
chefia da unidade, antes da realização da coleta de dados.
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Art. 5°0s projetos de pesquisa de que tratam a presente Ordem de Serviço
devem, necessariamente, contar com a participação de pelo menos um
docente da UEL ou servidor com titulação mínima de mestre, lotado no
HU.

§1°. O docente ou servidor de que trata o capuf deste artigo deverá
provir da área de conhecimento relacionada à pesquisa.

§2°. Somente após a consignação expressa no Processo da aprovação
do projeto pela Diretoria Superintendente e do registro do respectivo
ciente pelo pesquisador é que a pesquisa poderá ser iniciada no HU.

§3°. Ao final da pesquisa o pesquisador deverá encaminhar à Direção do
HU uma cópia do trabalho aprovado pela Banca Examinadora ou
publicação referente ao mesmo.

Art.6°.0s casos omissos ou de dupla interpretação serão resolvidos pela
CAPEC, ouvida a Diretoria Superintendente do HU.

Art.7°.A presente Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário, em especial a
Ordem de Serviço DIR. SUP. 018/2010.

Londrina, 21 de Maio de 2013.

·tIProta. Ora. s kemi Mashima
UEUHU - Diretora u erintendente em Exercício
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APÊNDICE 1

Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no HU, na íntegra,
documentado pelo pesquisador e Instituição proponente

Pesquisa que envolve a participação de seres humanos
devem conter Folha de Rosto da Plataforma Brasil,

devidamente assinada pelo pesquisador e pela
Instituição proponente (com carimbo)

Pesquisa que não envolve a participação
de seres humanos (não precisa de
cadastro na Plataforma Brasil)

Prato colo do HUIUEL

Comissão de Análise de Projetos de
Pesquisa do HU - CAPEC Comissão de Análise de Projetos de

Pesquisa do HU - CAPEC

Parecer da(s) Diretoria(s) envolvida(s) Parecer das Diretorias envolvidas

CAPEC CAPE C

Ciência do Pesquisador

Deferimento ou indeferimento pela
Diretoria Superintendette

Parecer da(s) Dlretoria(s)
envolvida (s) após
esclarecimento(s)

Pesquisador para esclarecimeJdll(s)
(qumc1ofor so1il:ifado)Ciência do

P esquis mr
quando
aprovado

I CAPEC

Pesquisador para
esc1arecimento(s)
(quando for solicitado)

Deferimento ou indeferimento pela
Diretoria Superinten dente

Parecer da(s)
Diretoria(s)
envolvida(s) após
esclarecimento(s)
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Projeto de Pesquisa
assinada pelo

pesquisador e pela
chefia de

Depto.lUnidade

+ -~

Pesquisas que
envolvem seres

Pesquisas que nãohumanos (utilizando
prontuários, envolvem seres

questionários. humanos, não

entrevistas, etc...) precisam de Folha de

devem ter a Folha de Rosto

Rosto do SISNEP

I I
+

Comissão de
Avaliação de Projetos

de Pesquisa
Científica (CAPEC) -

Diretoria
Superintendente

+
Parecer das áreas

envolvidas

+
CAPEC

•••
Retorno ao

pesquisador para
esclarecimento

!
CAPEC

,
Deferimento ou

Indeferimento da
Pesquisa pela ~

Diretoria
Superintendente
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