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CONVÊNIO DE COOPERÁÇÃO TÉCNICA QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE EST,?DUAL

DE LONDRiNA E A HUTec - FUNDAÇÃO DE APO'l0 AO
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO HOSPIT,=kL
UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PÁRÁNÁ.

A Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de
direito píiblico, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, com sede no Campus
Universitário, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada
UNIVERSIDADE, neste ato represeiitada por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho, e a
HUTec - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Hospital Universitário
Regioiial do Noíte do Paraná, pessoa j?irídica de direíto privado, inscrita no CNPJ7MF sob o n.
03.133.607/0001-38, com sede à Avenida Robert Koch, 554, iia cidade de Londriiia, Estado do
Paraná, doravante denominada Fundação HUTec, neste ato representada por seu, presidente Dr.
Francisco Eugênio Alves de Souza, resolvem firmar o presente Convênio, de conformidade coi'n
as norinas de Direito Píiblico, em especial pela Lei Estadual n. 15.608, de 16/08/2007, e,
subsidíariamente pela Lei Federal n. 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas pelas
Leis Federais n. 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com as Resolrições
n. 242/2009 e 019/2018 do Coiiselho de Administração da UNJVERSnDA?DE, e em caso de
necessidade pelas normas de Direito Privado, e o estiptilado nas clá:usulas seguintes:

Cíáusula Primeira - Do Objeto

O presente Convêiiio tein por objeto a cooperação entre as convenentes,
visando a implantação e execrição do Curso de Especíalização ei'n Saúde Mental, aprovado por
meio da Deliberação - Câmara de Pós-(íadtiação n. 24/2015, Resoliição CEPE. n. 104/2018 e
da Resolução CA n. 101/2018, a ser desenvolvido pelo Departamento de Enferinagein do Centro
de Ciências da Saúde da UNIVERSIDADE.

Parágrafo Primeiro - Integra o presente Convênio o Plano de Trabalho que se destina a
identificar o objeto, definir as i'netas e fases ae execução, balizar as aplicações financeiras no
decorrer do Ctirso, e atender as demais prescrições legais.

Parágrafo Segundo - O Plano de Trabalho e este Convênio são complementares e iiíegrantes
entre si, de forma que qualquer detalhe ori condição que se inencione ei'n rii'n e se omita em oritro
serão considerados especificados e válidos, vinculando as partes em todos os terinos.

Parágrafo Terceiro - Eventual alteração do Plano de Trabalho somente poderá ser levada a
efeito para fins de aprimorar as atividades acadêmicas do Curso e dar-?he continuidade,

ObSe??dO-Se a tram.iªt?ça-o previªsta no mt. 4o da Resol?iça?o CA. il. 019/2018 e lJledíaníe ,)(ª
pachiação de Termo Aditivo, conforme previsto no Art. 20 em seu Parágrafo íinico da citada = -'
Resolução.

}
Avenida Robert Koch, 554 - Operária - Londri'?-CEP: 86C)38-35C) CNPJ: C)3.133.6C)7/OC)Ol-38

Fone; (43) 3325-0724 / 3334-ül45 - e-mail: secretaria@hutec.com.br



?

9HUTeC
HUTec - FUNDAÇÃO DE AP?OIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓfüC0
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL 00 NORTE 00 PARANÁ

2

Cláusula Segunda - Do Cumprimento

O Curso de Especíalização em Saíide Mental será deseírvofüido na cídade
de Londrina - PR, nas instalações da 'UNIVERSIDADE, com início previsto para 11/03/2019 e
tértnino previsto pai"a 27/06/2020 e terá carga horária total de 390 horas/arila, iios termos da
Deliberação - Câiuara de Pós-Graduação n. 24/2015, Resolução CEPE n. 104/2018 e da
Resolução CA n. 101/2018.

Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros

Os rectirsos financeiros serão providos pelos valores pagos pelos alunos a
títuio de matrícula e inensalídades, na forma estíp?ilada na Cláusrila Quinta deste Convênío.

Parágrafo Primeiro - Os recursos financeiros arrecadados com o valor das matríc?ilas e
inensalidades pagas pelos alunos, e alocados pela UNIVERSIDADE e a HUTec, serão
depositados no Baiico Itaíi Uníbanco S.A. (341), Agência 4]17, na conta corí'ente 06480-O e
serão utilizados exciusivamente à consecução do objeto deste Convênio, descríto na Cláusula
Priiueira, observado o Plm"io de Traballio.

Parágrafo Primeiro - Os recrirsos financeiros arrecadados com o valor das matríctilas e
mensalídades pagas pelos alunos, e alocados pela UNIVERSIDADE e o a HUTec, serão
?itilizados exclusivamente à consecução do ob5eto deste Convênio, descrito na Cláusula Primeira,
observado o Plan.o de Trabalho.

Parágrafo Segundo - A HUTec poderá reter 5,O% (cinco por cento) do valor arrecadado, na
fori'na do Art. 7º, inciso V da Resolução CA n. 019/2018, destinada ao ressarcimento de despesas
de ordem administrativa, confoí'ine previsto no Plano de Trabalho.

Parágrafo Terceiro - Os recursos fmanceu'os vinculados à consectição dos serviços objeto deste
Convênío, enquanto não ?itilizados, deverão ser aplicados em instifüição financeira oficial, na
forina prevista no Art. 143 da Lei Estadtial n. 15.608/07.

Parágrafo Quarto - As receitas ariferidas decorrentes de aplicaçôes financeiras serão
computadas a crédito deste Convênio, e serão ?itilizadas exclusiva e integralmente à execução de
seu objeto e finalidade, conforme previsto no Art. 144 da Lei Estadual n. 1 5.608/07.

Parágrafo Quinto - Existindo saldo financeiro remanescente, bem coino saldo financei?ro
decorrente de aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste
Convênio, permanecerão os mesmos depositadosna conta correnteinformada no parágrafo
primeiro da presente cláusula, observada as disposições da Cláusrila Nona.

Cláusula Quarta - Da Liberação dos Recursos

A Coordenação do Curso üídicará à Convenente os valores pga o
pagamento de honoráríos, aquisição de material de consuino, passagens aéreas, hospedageiís e
alimentação, bem como para a maimtenção das instalações, dos recursos audiovisuais le) dos9
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equipamentos necessários ao desenvolviinento do Ctirso, de acordo com o previsto no Plano de
Traball'io.

Parágrafo Primeiro - Caberá a Convenente analisar a solicitação da Coordenação do Curso,
constante do caput desta cláusula, visando o fiel cuinprimento do objeto do Convêiiio, conforme
disposto no Art. ] 6 da Resolução CA n. Ol 9/20 18.

Parágrafo Segundo - As alterações orçmnentárias do Curso em execução relativas as despesas
üivariáveis obedecerão as normas constantes do Art. 20 e seu Parágrafo único da Resolução CA
n. 019/2018.

Parágrafo Terceiro - O pagainento de despesas inerentes ao Ctirso inediante a utilização de
recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ori por ente de direito público, deverá observar as
diretrizes da Lei Estadual n. 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposíções da Lei Federal n.
8.666/93.

Cláusula Quinta - Do Montante Globa}

O montante global por aluno é de R$ 5.481,00 (cinco inil, qriatrocentos e
oitenta e ?im reais), a ser pago da se@iinte forma:

I.

n.

III.

taxa de inscrição de R$ 81,00 (oitenta e ui'n reais) a ser paga à UEL,'
matrícula de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser paga à H'[?JTec;
17 i'nensalidades de R$ 300,00 (trezentos reaís) a serem pagas, mensalmente, à HUTec.

Parágrafo Primeiro - Havendo atraso no pagamento das mensalidades do Curso as mesmas
serão reajustadas inonetariamente segrindo índices ofíciais, sobre as q?iais ainda íncidirão multa
de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelecido :no
Art. 8º da Resolução CA n.. 242/2009.

Parágrafo Segundo - O valor proveniente da inulta de 2% (dois por cento) e dos juros de mora
de i % (um por cento) ao inês sobre o valor das mensalidades, serão iiitegralmente revertidos para
a receita do Curso, conforíne prescríto no Art. 8º, Parágrafo único da Resolrição CA n. 242/2009.

Parágrafo Terceiro - Cabe a HUTec o controle do pagamento das mensalidades, tomando as
medidas extras e judiciais necessárias ao efetivo recebimento dos valores pactuados, conforme
previsto no Art. 10 da Resolução CA n. 242/2009.

Parágrafo Quarto - Havendo pedido de prorrogação de prazo pelo aluno, para conclusão do
Curso, aprovado pela Coinissão Coordenadora do Curso, na forma do Art. 4º, parágrafo úníco da
Resolução CA n. 242/2009, o pagmnento das mensalidades será feito jiinto a HUTec.
Cláusula Sexta - Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete à UNIVERSIDADE por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquísa e
Pós-Grad?iação e do Departmnento de Enfermagem do Cemro de Ciências da Saúde:

a) promover a diviilgação do Curso na forina do Art. 7º, § 5º da :Resolução CA n.º O ] 9/20 l 8,;r'/
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b) promover em tempo hábil as inedidas necessárias à aiitorização para o funcíonaineiíto do
Curso, responsabílízando-se pela tramítação e aprovação do Curso, de acordo com as normas
acadêmicas vigentes, nas ínstâncias competentes;

c) apoiar as ações da Coordenação do Curso;
d) acompanhar o desenvolvimento do Curso, assegurando a consecução de seus objetivos;
e) atrib?iir ao Coordenador do Curso a responsabilidade pela execução didático-pedagógica e

adíninistrativa do mesmo, com amparo no Art. 9º da Resolução CEPE n. 033/20 14 e Art. 2º da
Resolução CA n. 019/2018,ª

f) atrib'iiir ao Coordenador do Crirso a responsabfüdade pelo acompanhamento e a fiscalização
do Convêiüo e dos recrirsos, conforme prescrito no inciso IV, Art. 137, da Lei Estadual íi.
15 .608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório final docuinentado,,

g) deseiivolver o C)urso de acordo coin o que dispõe o projeto constaníe do Processo
Administrativo/UEL n. ] 4639/2015 ;

h) conceder desconto no valor das mensalídades aos servidores da UNIVERSIDADE e seus
dependentes, de até 50º/o (cinquenta por cento) e até 25% (vinte e cinco por ceiío),
respectivamente, na forma do Art. 11, da Resolução CA n. 242/2009;

i) selecionar os candidatos inscritos;
j) efefüar e receber o valor das ínscrições dos candidatos;
k) efetuar a inatrícula de acordo coin o processo seletivo;
1) realízar o controle acadêmico do Curso, de acordo com o Regulainento dos Cursos de Pós-

Graduação I,ato sensu da UN?VERS?IDADE;
in) disponibilizar instalações físícas, recursos audiovisuais e equipamentos necessários ao

desenvolvimento do Crirso;
n) expedir certificados aos concluintes do Curso, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação.

Cláusula Sétima - Das Atribuições da HUTec

a) apoiar as açC»es da Coordena«ão do Ct;irso;
b) acoinpanhar o desenvofüiinento do Crirso, assegurando a consecução de seus objetivos;
c) efetuar o recebimento da matrícula e inensalidades dos aliinos, de acordo coin o disposto na

Cláusula Quinta;
d) exercer controle sobre o pagamento das mensalidades na forina do Art. 10 da Resolução CA

n. 242/2009;

e) repassar à UNJVERSiDADE a importância correspondente a 18º/o (dezoito por cento) do
valor arrecadado pelo a HUTec, na forma do Art. 7º, inciso I, da Resolução CA n. Oi9/2018,
até o 5º dia útil do mês subseqíiente ao da arrecadação, compensados os vaúores recebidos
pela UNIVERSI?A?DE a título de inscrição;

f) repassar à UNTVERSIDADE a importância coíespondente a 2,8% (dois vírgula oito por
cento) do valor arrecadado destíiiado ao Fundo de Apoio ao Ensíno, à Pesquisa e à Extensão
da ?íVERSrDADE, na foma do Art. 7º, inciso II, da Resolução CA n. 019/2018, até o 5º
dia útil do inês subsequente ao da arrecadação;

g) destinar 3º/o (três por cento) do valor arrecadado deverá ser destinado ao Sistema de
Bibliotecas da UNIVERSIDADE, na forma do Art. 7º, inciso UI e § 2º da Resolução CA n.
019/2018, até o término da vigência do presente Convênio', 7
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b) destinar 3,3% (três vírgiila três por cento) do valor arrecadado ao Centro de Esfüdos
proponente do Curso, na forma do Art. 7º, inciso IV e § 3º da Resolução CA n. Ol 9/2018, até
o térmiiío da vigência do presente Convênío;

i) responsabilizar-se pelo pagamento das despesas de execução do Ctu'so, mediante solicitação
da Coordenação do Curso;

j) observar o disposto na Lei Estadual ii. 1 5.608/2007, i-elativa a Licitações e Contratos, qiiando
a gestão envolver o gerenciaineiío de recursos oriundos da UNIVERSIDADE ou de órgão
piiblico;

k) responsabilizar-se pela contratação de profíssíonaís para ministrar atilas no Curso e demaís
necessários para o desenvolvimento das atividades de apoio, bein coino pelos encargos
trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;

l) apresentar balancete semestrai do Curso ein ari dmnento à Coordenação do Curso, na fonna do
Art. 5º da Resolução CA n. 019/2018, e coiiforine previsto iio Art. 135 da Lei Estadual n.
15.608/2007;

m) ceder à ?VERSIDADE, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos
provenientes da receita do Curso, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da
UNIVERSIDADE inediante doação, ao final da vigência do Convênio, iia forina do Art. 17
da Resolução CA n. 019/2018;

n) aplicar iio mercado financeiro, por meio de ínstituições oficiais, os recursos admínistrados
com base neste instr?imento, atendendo-se ao disposto no Art. 143 da Lei Estadual íi.
15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo rendiinento,
exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Priineira deste Corivênio.

Cláusula Oitava - Da Participação de Servidores

Os docentes e téci'iicos administrativos da UEL qtie exercerein atividades
rei'nuneradas pelo Convênio não poderão desenvolvê-las dentro de sua carga liorária coíírafüal na
forma do Art. 9º da Resolução CA n. 019/2018.

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos efetiiados aos docentes e técnicos adininistrativos da UEL
deverão ser realizados exclusivai'nente como pagamento de pessoa fisica, conforme estabelecido
no mt. 13 da Resolução CA. n. 019/2018.

Parágrafo Segundo - A participação dos docentes e técnicos administrativos da UEL íio Curso,
de forma remunerada, não gerará direito a fiituras contratações.

Parágrafo Terceiro - O servidor poderá prestar apoio administrativo remunerado, vinculados ou
não a sua atividade laboral, desde qíie seja realizado fora da sua carga horária contratual,
conforme dispõe o Art. 14 da Resoliição CA n. Ol 9/20 18.

Cláusula Nona - Do Saldo Operacional

Ao térínino da vigência do presente Convênio o saldo operacional do
Curso, bem coi'no o saldo financeiro decorrente das apiicações financeiras realizadas no decorrer
do objeto da execrição deste Convênio, observado o disposto no Art. 18 e seu parágrafo único da

}
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Resolução CA n. 019/2018, será aplicado na conta corrente informada no parágrrafo primeiro da
Cláíisula Terceira.

Cláusula Décima - Do Relatório Fínal

A ?Tec, juntai'nente com a Comissão Coordenadora do Curso terá um
prazo de 60 (sessenta) dias após o térinino da vigência do Convênio para protocolizar na UEL o
Relatório Financeií'o Final à Pró-Reitoría de Planejamento, sendo condíção obrigatóría pga a
continuidade da oferta de novas turmas, consoante o disposto no Art. 21 e seus parágrafos da
Resolução CA n. 019/2018.

Cláusula Décima Primeira - Da PubJicação

A publicação resumida deste instruínento será efefüada, por extrato, no
Diário Oficial do Estado, iios termos do dísposto no Art. 110, da Lei Estadual n. 15.608/07.

Cláusula Décima Segunda - Da Vigência

O presente Convênio vigorará a partir da data de s?ia assinatiira até
28/02/2021, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumpriiuento do
objeto do presente Convênio, executados desde 22/02/2019, podendo ser alterado a qualquer
tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro - Caso as obrigações decorrentes do o'b;)eto do Convênio não possain ser
concluídas no prazo indicado no caput desta cláusula, o iíiesmo poderá ser prorrogado por
peí"odo suficiente para a sua conclusão, mediante assínatura de Termo Aditivo, obedecido o
prazo máximo legal.

Parágrafo Segundo - Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo i'náximo de 60
(sessenta) dias antes do término da vigência do Convênio, coin justificativa escrita pela parte
iiiteressada, apreciada, quando for o caso, pela Coordenação do Curso, e devidai'nente autorizada
pela atitoridade competente para celebrar o ajuste.

Cláusula Décima Terceira - Da Extinção

O presente Convênio poderá ser demmciado por iniciativa de qualqrier das
partes, independentemente de descumprimento de qualq?ier cláusula do presente instnimento,
mediante notificação escrita, com antecedência míniina de 30 (trinta) dias, firi'nando-se para
tanto, Termo de Encerrainento.

Parágrafo '[?mico-O Termo de Encerrmnento a que se refere o caput da cláusula deve prever as
resoluções entre as partes convenentes para conciusão do curso ei'n axidamento, sem prejuízo aos
altinos matriculados.

0
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Cláusula Décima Quarta - Do Foro

Eventuais diividas e controvérsias decorrentes do presente Convênio serão
dirimidas no Foro da Coinarca de Londrina, Estado do Paraná.

E por estarei'n confonnes, as partes assinam o presente Convênio em d?ias
vias de i@ial teor.

Londrina, hae ?( LUS> ,í" - -/ de zo,? ü.

urvivhusimnp,4sj.=ynuhí?, DE LONDRINÁ
Prof. Dr. Séré CaÁos de Carvalho - Reitor

<-;;i
HUTec -FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO TEÓNOLÓGICO DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ

Dr. Francisco Eugênio Afües de Souza - Presidente
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: Uni FJadual de Londíim - Rod. Celso García Qd, kín3 a), sín - Lomrina-PR (,NPJMF sob n. 78.64).4EíWODOí-53

Pre: HUTec - Fun de Açwà ao De'ííohíimen}o Tecrd%'co dü Hosp'd Un#ers%*
Reg do Níxte ds> Pam'

CNPJMF sob n. rQ.l33.EK]71(u:]1-38

: Pmfa. Regirm Cé&i Bueno Rezeme

línpbrílaçío e exe«;uçào do Curso de F%-Go Lah sensu Eíz-o eín 8aúde Mental, aprcí por rrw» da o da Câmaía de F%5s-Gío'n.
:0245 e da Resàução CEPE n 104X)18 e «b Resoluç-o CA n 101 r20l8, a ser  pdk Depaío de  do Cenho de Câís« da &úk+
da U Estadual de Londíím.

[marívo»iííneríío do Curso de %s-Gr»jm'ao Lg/o sensu Espeílo em Saúde Menbd í processo admííb'atnío 1 4615 de íeestyututaí;âo do airso. l
0 desanvohíirnsmo do curso dar-se-á por mmo de çar«a* a ser vsk enb a U Eódual de Londrina o a Fundaçâo de  ao Desenvchi
T do Hosphl Uniííer&irm Reg do Norte do Pamná - H UTec a ser  (xx Corívênío. Ambas In visam «mgregar esfaíços pma urm
rmà« efi'ênctíí adrnirístrativa, ííimndo íl oUmo no uso de recurso, de rnodo que esses possam ser  çaí o mn da oornumdade oom a neamáóa
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