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COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DA FUNDACOR 

❖ INSTITUIDORES 

Em 1996 alguns cidadãos expoentes dos 
meios econômico, empresarial e político 
do país interessados em dar a suas 
contribuições ao desenvolvimento em 
uma entidade de apoio ao Instituto 
Nacional de Cardiologia (então Hospital 
de Cardiologia de Laranjeiras), 
resolveram instituir a Fundação Pro-
Coração, relacionados a seguir: 
- Raphael de Almeida Magalhães, 
- Jorge Raimundo Filho, 
- Ronaldo Cezar Coelho, 
- Miro Teixeira, 
- Pedro Ramos de Carvalho, 
- Antônio Alberto Gouveia Vieira, 
- Carlos Scherr, 
- Wilson Mirza Abraham, 
- Mauro Ribeiro Viegas Filho, 
- Antônio Dias Leite Neto, 
- Márcio João de Andrade Fortes, 
- Carlos Augusto Montenegro e 
- Moisés Glat 

Infelizmente três membros do conselho 
dos Instituidores vieram a falecer, 
deixando um enorme vazio nos nossos 
quadros (Moisés Glat, Raphael de 
Almeida Magalhães e Wilson Mirza 
Abraham). 

❖ CONSELHO CURADOR 

Órgão de orientação superior da Fundação 
Pró-Coração, competindo nomear e dar 
posse aos integrantes do Conselho Diretor 

e Conselho Fiscal. Deliberar anualmente 
sobre as demonstrações financeiras, a 
prestação do Conselho Diretor, ouvindo o 
Conselho Fiscal, manter auditoria externa 
em caráter permanente, fiscalizar a gestão 
do Conselho Diretor e Conselho Fiscal. 
COMPOSIÇÃO ATUAL: 

- José Manoel, na condição de 
Diretor Geral do Instituto 
Nacional de Cardiologia 
(Membro Nato); 

- Aurora Felice, Médica, 
Membro Nato na condição de 
Coordenadora Hospitalar do 
Instituto Nacional de 
Cardiologia; 

- Representante da Divisão de 
Cirurgia Cardíaca:  Dr. Luiz 
Henrique Pamplona 

- Representante da Divisão de 
Terapia Intensiva: Drª. Helena 
Cramer 

- Representante da Divisão de 
Enfermagem: Lourdes 
Alexandrina de Castro Neves, 
Enfermeira. 

- Secretária: Ludmila Talita 
Pinheiro da Silva 
 

❖ CONSELHO FISCAL 

Órgão fiscalizador das contas da 
Fundação Pró-Coração. 
 

COMPOSIÇÃO ATUAL:               
 
- Maria José Medeiros; Administrador 

- Alex da Silva Araújo; Administrador  

- Eduardo dos Santos, Contador 

- Luiz Carlos, advogado; 

- Liza Fialho, administradora; 

- Marcelo Goulart, Estatístico; 

 
 
❖ CONSELHO DIRETOR 

 
 O Conselho Diretor é o órgão 
executivo da FUNDACOR composto de 
integrantes nomeados pelo Conselho 
Curador. Compete ao Conselho Diretor 
elaborar os programas e projetos relativos 
às atividades da Fundação, o orçamento 
anual, as demonstrações, a prestação de 
contas e os relatórios circunstanciados das 
atividades das atividades e da situação 
econômico-financeira da fundação. 
COMPOSIÇÃO ATUAL:                
- Marcelo h. V. Assad – médico – 
presidente.  
- Clécio Maria Gouvêa médico; diretor 
tesoureiro. 
-Eduardo Vera Tibiriçá - Diretor 
Secretário Administrativo. 
 
 

-
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Apresentação 

 

A Fundação Pró-Coração – FUNDACOR é uma Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 

de natureza técnica, científica, cultural, assistencial, fundada no Município do Rio de Janeiro em 09 de 

fevereiro de 1996, com a finalidade colaborar com o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e em suas 

parcerias com Universidades, instituições públicas e privadas no Brasil e no Exterior, em programas de 

desenvolvimento e intercâmbio tecnológico, ensino e pesquisas na área de ciências da saúde. 

Por esse reconhecimento a Fundação Pró-Coração, está em situação de utilizar os preceitos 

estipulados pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994,  que afirma que a fundação registrada e 

credenciada como fundação de apoio visa dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições apoiadas e, 

primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando 

condições mais propícias a que as instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente 

externo, inclusive quanto à retribuição de Bolsas de Estudos a docentes, pesquisadores e acadêmicos 

e fazendo jus a contratação por dispensa de licitação para as atividades de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento institucional. 

A Fundação Pró-Coração está credenciada junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) o que lhe confere o direito de importar diretamente máquinas e 

equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de reposição, acessórios, 

matérias-primas e produtos intermediários, destinados à execução de pesquisa científica ou 

tecnológica, com benefícios previstos na Lei 8.010, de 29-03-1990, alterada pela Lei nº 10.964, de 28-

10-2004. 

É sabido que a FUNDACOR já passou, em sua história, por auditorias de órgãos legitimados, 

em que todos reafirmam a Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, de caráter Eliminatório 

confirmadas em documentos legais. Segundo a Lei Estadual nº 12.972, de 27 de julho de 1998, dispõe 

sobre o reconhecimento de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como entidades de 

utilidade pública.  
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Mensagem do Presidente 

 A FUNDACOR 

cumpre um papel fundamental no 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e 

inovação em Saúde, por meio do gerenciamento 

de projetos, de forma a contribuir para 

promoção e melhoria da qualidade de vida e 

saúde da população. E refletimos essa 

responsabilidade na nossa forma de gerir a 

FUNDACOR. Em outubro de 2017, fui 

convidado,  pelo Diretor do Instituto Nacional de 

Cardiologia, para dar continuidade a essa 

grande responsabilidade e compor a Diretoria 

da  FUNDACOR, ato que nos deixou muito 

honrados, em vista do grande desafio 

apresentado: exercer a missão com 

compromisso, eficiência e transparência, frente 

ao complexo cenário político e econômico pelo 

qual o País está passando. Para tal, planejamos 

essa nova gestão  em três objetivos específicos: 

uma gestão democrática, fazendo com que a 

equipe participe no processo decisório, 

garantindo assim uma maior participação no 

desenvolvimento e na implementação de 

soluções; a gestão de pessoas, realizar uma 

aproximar a relação entre os diferentes 

parceiros, pois acreditamos que a valorização 

dos nossos colaboradores contribui para o seu 

desenvolvimento e consequentemente para um 

bom desempenho da instituição; e a gestão da 

qualidade, que nos permitir reavaliar os 

processos estruturais tornando os eficientes 

para continuar fazendo cada vez melhor. 

Enfrentamos anos muito difíceis. A crise política 

e econômica que atravessa o nosso País, 

impacta cada vez mais os nossos resultados. As 

receitas são cada vez menores se compararmos 

com as expectativas, essa continua contenção 

de recursos para a saúde pelo Governo, faz 

com que priorizemos projetos. E tínhamos que 

fazer um exercício de atender as necessidades 

que emergiam na FUNDACOR como a 

implementação de mudanças internas para 

poder se adequar a atual conjuntura e continuar 

cumprindo de forma eficiente e eficaz a nossa 

missão.  Com isso no ano de 2018, para 

conseguirmos assegurar uma situação 

sustentável, fizemos um trabalho de 

reestruturação interna, revisamos as nossas 

estruturas e processos para assim reafirmar o 

nosso compromisso responsável na busca pela 

melhoria contínua na gestão conjunta dos 

projetos.  

Presidente Executivo Marcelo Assad 
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Ações implementadas pela atual direção: 

 
Estrutural 
 

Os profissionais que atuavam na administração executiva da Instituição, possuíam diferente tipo de 

vínculos, que acreditamos proporcionar uma insatisfação, que traz prejuízos à entidade, tais como: maiores 

taxas de absenteísmo, rotatividade e a diminuição do desempenho e da produtividade dos colaboradores. 

Pois um indivíduo que tem suas necessidades atendidas, não terá satisfação necessária para desempenhar 

as suas atividades com qualidade no trabalho.    

Modificação na estrutura física da FUNDACOR, os funcionários administrativos encontravam-se em 

uma sala que não permitia condições de uma organização e realização de trabalho contínuo e de qualidade, 

acreditamos que o espaço físico do ambiente de trabalho é uma das ferramentas implícitas responsáveis 

pelo sucesso das atividades. Sendo assim, a preocupação da Diretoria em proporcionar um bom arranjo e 

planejamento do mesmo, para instrumentalizar a equipe de trabalho deixando os motivados e produtivos, 

resultando em uma melhor organização do setor.  Além da mudança de sala e do piso, foram adquiridos 

móveis para a readequação das documentações necessárias e bem-estar dos funcionários e aquisição de 

alguns equipamentos multifuncionais. 

 

Administrativa 

 

Assessoria jurídica contratação de uma empresa de serviços advocatícios, sem vínculo 

empregatício, objetivando dentre outros mais, consultas (escritas e verbais), pareceres, patrocínios e 

assistenciais em demandas judiciais nas quais a FUNDACOR integre os polos passivo ou ativo, cabendo a 

essa empresa, preparo de documentos que regulamentem a prática dos atos de gestão da FUNDACOR, 

sob a égide do estatuto; destes documentos, destacam- se: regulamento de Compras, Obras e Serviços; 

regulamento de procedimentos de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional; regulamento de 

processo seletivo para contratação de pessoal, possibilidade da edição de outros documentos (Resolução, 

Portaria, Deliberação e outros da espécie), cada qual editado pelo órgão detentor da competência que lhe 

for outorgada; outros documentos de finalidade semelhante e emitir parecer jurídico em todos processos 
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licitatórios realizados pela instituição, possibilitando que a FUNDACOR faça suas contratações, admissões e 

desenvolva outros atos de sua competência, de forma transparente, segura e sempre respeitando princípios 

básicos das leis específicas que dispõem sobre a matéria. 

Mudança no fluxo de pagamentos, se faziam necessárias modificações operacionais 

administrativas, que trouxessem uma maior interação entre o financeiro, a contabilidade e auditoria externa, 

permitindo assim redução de tempo nos relatórios anuais exigido pelo ministério público; organização no 

atendimento das demandas; um respaldo maior a Direção na liberação de pagamentos, para isso fizemos 

alguma modificações que considerávamos fundamentais nesse processo: a contabilidade passou a 

trabalhar com o financeiro semanalmente revisando, alterando e classificando de acordo com as normas 

contábeis (Legislação e Normas Contábeis: Lei n o 6404/76 e suas posteriores alterações, a Resolução 

CFC n o 1409/12, que aprovou a ITG de 2002, e suas posteriores alterações, assim como as Normas 

Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo CFC observando a norma vigente para cada exercício 

financeiro) todas as movimentações financeiras da FUNDACOR. Após a fechamento contábil realizado pela 

a contadora é emitido o balancete contábil, que é enviado a Auditoria Independente que realiza uma análise, 

que envolve uma série de modificações e esclarecimentos até a emissão do relatório e súmula da auditoria 

que aprovará ou não o ano contábil.  

Relatório de Gestão  é um documento circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos no exercício 

social, acompanhado de elementos que comprovem a efetiva realização, de acordo com as finalidades 

estatutárias da entidade e deve evidenciar as seguintes informações entre outras, de acordo com o objeto 

social: os objetivos; o público alvo alcançado; critério de concessão do benefício; a infraestrutura utilizada; a 

origem dos recursos financeiros e as respectivas despesas; o percentual da receita empregada na 

realização da atividade fim; a identificação de cada ação, serviço, projeto, programa e benefício executado; 

recursos humanos envolvidos (Fonte: Ministério Público).  

Nossa gestão analisou os modelos estabelecidos nas outras gestões e acreditamos que devidos as 

mudanças ocorridas na Postura de fiscalização entre a Provedoria das Fundações e as fundações, 

precisávamos  de um documento mais coerente com esse novo entendimento de Relatório de Atividades, 

mesmo porque tal documento era exigido por outros órgãos cuja a fundação possui credenciamento, 

criamos assim um  novo modelo que nomeamos de Relatório de Gestão, pois acreditamos que tal 

documento atenderia a todos esses órgãos, onde o objetivo principal é construir um documento 

transparente, que tenham informações não só das atividades produzidas, mais como: percentual da receita 
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destinada ao cumprimento do objeto social; número de pessoas beneficiadas, critérios para concessão de 

benefícios, informações financeiras revisadas pela auditoria e contabilidade, para que a veracidade do 

documento não seja comprometida ou questionada, já que os órgãos deliberativos da FUNDACOR irão 

aprovar as contas e o Relatório de Gestão.  Acreditamos que esse relatório representa para FUNDACOR 

um complemento a sua responsabilidade social a nível de transparência. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificações 
 
 

Credenciamentos ocorridos durante nossa gestão: 

- Renovação do Credenciamento junto ao Ministério da Educação e no Ministério da ciência e 

tecnologia lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Credenciado no ano de 2017, válido por 5 anos, que 

qualifica a Fundacor como Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT) são órgãos ou entidades 

da administração pública ou entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como missão institucional, 

dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. I 

- Certificado de credenciamento de fundação apta a receber e gerenciar recursos oriundos de 

pessoas jurídicas de direito privado, destinados ao apoio a projetos de -Credenciado em 2018, válido por 5 

anos. Trata-se de gerenciar recursos destinados ao apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação aprovados pelo CNPq que se enquadrem no artigo 3º da Lei nº 10.973/2004. 1. 

 
 Tecnológica 
 

O site da FUNDACOR encontrava-se fora do ar no início do nosso mandato cerca dois meses.  

Entendemos que atualmente as pessoas estão cada vez mais ligadas a atividades digitais e online, e a 

internet tornou-se uma das principais fontes de informação. Logo, deveríamos explorar mais e desenvolver 

cada vez mais o site institucional da Fundacor. Nesse sentido, idealizamos um novo site institucional, para 
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que representasse um verdadeiro cartão de visitas digital, e por isso deveria conter informações atualizadas 

sobre produtos, serviços e contato. Um site institucional de agradável visibilidade e funcional também 

aumenta a confiabilidade, a credibilidade e faz com que a nossa plataforma digital fosse vista como uma 

instituição antenada e conectada às novas tecnologias, outra característica  desse processo é a 

possibilidade de mensuração total das atividades dos usuários dentro dos sites, e esse fator é muito 

importante na hora de entender o comportamento do público que procura pela a FUNDACOR. 

 Fechamos parceria com Pay-Pal, trata-se de um serviço de transação financeira online e sistema 

de pagamento virtual, pois precisávamos garantir a segurança do serviço por pagamento on line.  

Hoje 70 % dos nossos cursos são pagos pelo site. Essa ferramenta  foi fundamental para 

organização dos cursos, pois nos permitiu implementar algumas mudanças estruturais, tais como:  um fluxo 

de inscrições organizado, um suporte aos Coordenadores dos cursos, parcelamento por cartão de créditos 

em até 12 vezes para os alunos, garantir o  recebimento integral das mensalidades dos cursos em vinte e 

quatro horas pelo sistema, reembolso ao cartão de crédito em caso de desistência ou por outro motivo em 

menos tempo, garantir a  segurança do investimento do aluno em um ambiente seguro e diminuição da 

inadimplência dos cursos. 

As mídias sociais podem ser um ótimo canal de comunicação com o público externo, sendo assim 

começamos a experimentar essa plataforma, ainda de forma sutil, para divulgar atualizações sobre as 

atividades da instituição, novidades dos cursos e compartilhamento de informações. No dia 12/03/2019 

iniciamos uma conta em um perfil empresarial de grande reconhecimento e em apenas um mês observou-se 
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que a conta alcançou 100 (cem) adeptos (Imagem 2). 

 

Imagem 2 - Perfil https://www.instagram.com/fundacao.procoracao/ 

Passamos divulgarmos as atividades de Ensino da Instituição e incentivar o aumento dos 

seguidores através de campanha publicitária, realizamos sorteios de bolsas gratuitas durante o ano, pelo 

site www.sorteiogram.com, com transmissão ao vivo do sorteio através da mídia social, e para os 

participantes estabelecemos os seguintes critérios: seguir o perfil da FUNDACOR e marcar 3 (três) amigos 

nos comentários. 

  Reforçamos essa ação durante o ano em eventos externos de capacitação profissional realizada 

pelo Instituto Nacional de Cardiologia (INC) com apoio da Fundacor e outras ações de divulgações 

conjuntas com a Coordenação de Ensino do INC e a Coordenação do Curso Dr. Ademir e esse ano tivemos 

uma das maiores turmas do Curso Nacional de Eletrocardiograma (Imagem 3 e 4).2

https://www.instagram.com/fundacao.procoracao/
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Imagem 3 

Imagem 

4  
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Depoimentos: 
 

“Obrigado pelo apoio a toda equipe da Fundacor”   
     Dr. Ademir Coord.do Curso de Eletrocardiograma 

 

“Gostaria de agradecer muitíssimo a Fundacor por essa oportunidade 
que me foi concedida. A bolsa de estudos será de imensa importância 

para mim como profissional ...”    
Aluna do Curso 

 

 “O curso é de extrema importância e acrescenta bastante na minha 
vida profissional... Ser contemplada com a bolsa me deu a chance de 
que qualificar em Instituição de referência. Fico grata a oportunidade 

dada pela Fundacor, e parabéns pela iniciativa de dar a chance a outras 
pessoas por meio da bolsa”. 

Aluna do curso. 
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Apoio ao Instituto Nacional de Cardiologia: 

 

 
 

A Fundação Pró-Coração de acordo com seu estatuto  tem por finalidades exercer as seguintes 

atividades: I- colaborar com o Instituto Nacional de Cardiologia, com Universidades públicas e privadas,  

com outras instituições públicas federais, estaduais ou municipais e instituições privadas no Brasil e no 

Exterior, em programas de desenvolvimento e intercâmbio tecnológico, ensino e pesquisas na área de 

ciências da saúde, inclusive aquelas ligadas às doenças do coração e correlatas, inclusive visando a 

divulgação científica dos resultados obtidos através de pesquisa conjunta; II - colaborar o Instituto Nacional 

de Cardiologia, seus ambulatórios, laboratórios de pesquisas clínicas, dispensários e órgãos de natureza 

correlata, de cujas atividades resultem, ainda que indiretamente, proveitos de ordem científica, didática ou 

assistencial. Esta colaboração deve ser também realizada para qualquer outro Instituto ou Hospital das 

Redes Públicas Federal, Estadual, Municipal e Privada que a FUNDACOR venha a apoiar; III – colaborar 

com a manutenção de leitos e serviços hospitalares gratuitos no Instituto Nacional de Cardiologia e em 

todos os outros Institutos ou Hospitais das redes públicas Federal; Estadual e Municipal e Privada que a 

FUNDACOR apoie, para uso público, sem distinção de etnia, gênero, orientação sexual e religiosa, na forma 

da lei, privilegiando a saúde; IV – patrocinar o desenvolvimento de novos produtos, equipamentos, sistemas 

e processos, assim como pesquisar produtos para industrias que trabalham com bioengenharia; V – 

promover e estimular a divulgação de conhecimento científico , através de cursos de qualificação 

profissional, simpósios e congressos e da edição de publicações técnicas e científicas; VI – instituir bolsas 

de estudos, estágios e remuneração condigna a técnicos, estudiosos e pesquisadores que possam 

contribuir para a consecução dos objetivos estatutários, desde que assim o permitam seus recursos; VII – 

colaborar com as atividades de ensino de graduação e pós – graduação das diversas unidades que 

compõem o sistema de ensino público e privado na área de saúde do Estado do Rio de Janeiro, celebrando 

convênios, acordos ou contratos com tais unidades para ministrar cursos de graduação, pós – graduação, 

aperfeiçoamento, atualização e extensão, podendo, para estes fins, estabelecer simultaneamente parcerias 

com quaisquer outras instituições; VIII - celebrar convênios, acordos ou contratos com instituições públicas e 

privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a dispensação de medicamentos para a distribuição gratuita; IX 
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- celebrar convênios, acordos ou contratos com instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras e 

inclusive com o Instituto Nacional de Cardiologia, para a prestação de serviços técnicos de consultoria e 

gerenciamento, visando a implantação e desenvolvimento de tecnologias, inovação e tratamento nas áreas 

de cardiologia, cirurgias cardíacas, diabetes e afins na aludida instituição. 

Durante esses  três anos de gestão dentro de uma visão macro da economia onde  vivemos uma 

retração de 2017, o ano de 2018 foi marcado por uma recuperação lenta da economia brasileira, em virtude 

do cenário político-econômico-social. Apesar de tantas expectativas e desafios, vislumbrávamos um 

aumento dos novos projetos e seus respectivos valores, mas as perspectivas não eram as melhores, sendo 

assim trabalhamos orçamentariamente de forma conservadora, para manter nossa sustentabilidade. 

Para que isso ocorresse precisávamos implementar medidas para assegurar a estabilidade da 

instituição, com a reestruturação da readequação de sua Política de Benefícios concedidos e os esforços 

empreendidos na renegociação de contratos, porém não podíamos deixar de garantir o apoio ao Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC) e seus atendimentos assistenciais. No que tange às despesas, foram 

impactantes os esforços empreendidos nos gastos com exames médicos não oferecidos pelo INC e que 

necessitam ser contratados em casos de emergências, para atender aos pacientes internados com 

problemas cardiológicos e acometidos com complicações de outras etiologias, para isso direcionamos 

nossos investimentos em ações que trouxessem a Instituição mudanças de paradigmas, como por exemplo: 

Contratação de empresa especializada em Diagnóstico da situação educacional do Instituto 

Nacional de Cardiologia gestão de contratos e correspondências com o Ministério da Educação cujo  os 

objetos  específicos eram composto pela prestação dos serviços adiante especificados:  Diagnóstico da 

situação educacional atual do Instituto de Nacional de Cardiologia referente a oferta de cursos; gestão dos 

contatos e correspondências para o Ministério da Educação (MEC) quando couber, sobre o 

encaminhamento dos processos de credenciamento institucional para oferta de cursos; encaminhamento e 

acompanhamento da solicitação de acesso ao Sistema e-MEC; realização de eventuais complementações 

(documentos vencidos, diligências), mediante o fornecimento de documentos e informações, pela legislação 

ou órgãos do MEC; acompanhamento de todos os processos político-pedagógicos junto ao MEC; análise 

dos documentos institucionais da que servirão como base das informações para o processo institucional no 

MEC; revisão e adequações dos documentos institucionais para os novos processos: - Regimento Geral; - 
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Projetos educacionais pré-existentes; Revisão da formatação atual dos cursos vigentes e indicação de 

possíveis ajustes; Elaboração de modelo, em planilha, para formulação padrão de um plano de aplicação de 

recursos; Monitoramento estratégico. Esse contrato iniciou em 2018 e teve duração de 9 meses. Resultados 

alcançados: fornecimento da senha do sistema e-MEC, para primeiro acesso e credenciamento dos cursos 

de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, dentro do 

Respaldo legal: a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2018, estabelece diretrizes e normas para a 

oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no âmbito do 

Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 9.394/1996. O Art. 2º deixa 

claro que os cursos de especialização poderão ser oferecidos por: - Instituição de qualquer natureza que 

ofereça curso de pós-graduação stricto sensu, avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), autorizado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), na grande área de 

conhecimento do curso stricto sensu recomendado e reconhecido, durante o período de validade dos 

respectivos atos autorizativos conferido no Diário oficial da união,  nº 131, seção 10 de julho de 2019 

(imagem 6). 

Imagem 6 

Contratamos a empresa Arte Data Informática, para gerenciamento de informações clínicas, 

assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas do INC, onde objetivo era unificação dos dados 

paralelos em funcionamento na base de dados do INC, pois o mesmo não oferecia as informações 

necessárias aos pesquisadores de várias áreas, com intuito de otimizar a condução de projetos de pesquisa 

ou desenvolvimento de melhorias no atendimento e assistência aos participantes da pesquisa, pois na 

realidade que se encontravam, cada departamento desenvolvia sua própria bases de dados especificas 

para uma determinada especialidade ou projeto. Esse contrato iniciou em 2017 e teve duração de dois anos. 

Resultados alcançados: migração dos bancos de dados paralelos na plataforma REDCap, confecção de 

fichas clínicas eletrônicas (e-CRFs) para projetos de pesquisa clínica, treinamento dos profissionais de 
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pesquisa para utilização da plataforma, desenvolvimento de tutoriais, para guiar os novos usuários e 

administradores na plataforma REDCap.  

Locação de stand no 36º Congresso de Cardiologia da SOCERJ, esse é o maior evento  do estado 

do Rio de Janeiro, ocorreram nos dia 8, 9 e 10 de maio de 2019 no Centro Sulamérica, proporcionou ao 

Instituto Nacional de Cardiologia divulgação de suas realizações assistenciais  e em ensino e pesquisa, 

através de materiais, palestras como temas atuais, com participação de profissionais do instituto (imagem 7 

e 8). 

      

                                                                         Imagem 7                                                                                                                   Imagem 8                                                                                

 

Relação da Fundacor com o INC e os parceiros nacionais e internacionais. A instituição participou 

de grupos de trabalho com o INC, que proporcionaram a criação de instrumentos para a execução e 

acompanhamento de projetos, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. A responsabilidade e 

busca constante pela transparência e qualidade dos serviços prestados refletiram-se também na prestação 

de contas dos projetos. Estamos buscando cada vez mais, a instituição para que possamos consolidar 

nosso posicionamento em oferecer soluções eficientes a nossos parceiros, cooperando de forma essencial 

no desenvolvimento científico, tecnológico e inovação em saúde destacamos algumas atividades desse 

cenário: 
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40º SIMPOSIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. 

 O Instituto Nacional de Cardiologia (INC), referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta 

complexidade em doenças cardíacas, atua há mais de 40 anos com destaque em procedimentos 

hemodinâmicos e cirurgias cardíacas de alta complexidade, incluindo as neonatais. Atualmente é o único 

hospital público que realiza transplantes cardíacos em adultos e crianças no Estado do Rio de Janeiro e é o 

segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. 

Formador de opinião e de profissionais, o INC possui Programas de Residência Médica em 

Cardiologia, de Enfermagem e Farmácia de excelência. É o maior centro formador de cardiologistas do 

Estado do Rio de Janeiro, além de oferecer cursos de pós-graduação que abrangem diversas áreas de 

atuação cardiovascular, como Hemodinâmica, Ecocardiografia, Reabilitação Cardíaca, e Perfusão em 

Cirurgia Cardíaca. Tem seus próprios cursos de mestrado profissional, que é multiprofissional, em Ciências 

Cardiovasculares e Avaliação de Tecnologia em Saúde. 

Com base no nível de excelência de seus serviços, o INC é o Centro de Referência do Ministério da 

Saúde para a realização de treinamento, pesquisa e formulação de políticas de saúde. 

A Comissão Científica do INC se empenha a cada ano em formatar uma programação científica que 

contemple as atualizações nas diversas áreas da cardiologia, contando com palestrantes de alto nível 

científico e temas relevantes para realização do seu Simpósio anual. 

Estimou-se um público de 450 pessoas em 4 auditórios, sendo que um destinado ao Workshop de 

Cirurgia Cardíaca com Hands On, que é uma atividade com estações práticas que possibilitam o 

treinamento individual de habilidades por meio da tutoria de profissionais experientes nas novas técnicas 

cirúrgicas e intervencionistas cardiovasculares. Resultados Obtidos: controle e melhoria das doenças 

cardiovascular através de uma intervenção multidisciplinar; manutenção de um espaço para discutir a 

prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais do INC e transparência do INC como centro 

de referência nessa área, possibilitando ampliação do conhecimento junto a instituições públicas e privadas.  

O Simpósio tem participação gratuita a todos os profissionais da área da Saúde.  As inscrições foram 

realizadas pelo sítio eletrônico do evento ou no local do evento. 
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II FÓRUM NACIONAL DE CARDIO-ONCOLOGIA 

Esse evento tem como objetivo discutir o Tema “Cardio-Onco” entre as Instituições Federais o 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Público Alvo: médicos. Data 

da Realização: 01/12/2019. Nos últimos anos, o progresso no tratamento de inúmeros tumores, incluindo a 

utilização de novos antineoplásicos, permitiu a redução da mortalidade associada ao câncer, com estimativa 

recente de mais de 12 milhões de sobreviventes na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA). 

Entretanto, o aumento da sobrevida permitiu a identificação dos significativos e, por vezes, dramáticos 

efeitos colaterais desse tratamento, entre eles a cardiotoxicidade. Esta mesma é, paradoxalmente, a 

principal responsável pela maior mortalidade associada ao tratamento antineoplásico O potencial impacto da 

cardiotoxicidade nos custos dos sistemas de saúde e nos desfechos é significativo não somente pelos seus 

óbvios efeitos na função cardíaca e prognóstico, mas também porque interfere nos processos e chances de 

cura e reduz tanto a qualidade de vida relacionada ao câncer quanto a sobrevida. Esse evento ressalta a 

importância em discutir o Tema “Cardio-Onco” entre as Instituições Federais o Instituto Nacional de 

Cardiologia (INC) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Público de 200 profissionais de saúde. O Fórum 

tem participação gratuita. Público alvo: Médicos.  As inscrições foram realizadas pelo sítio eletrônico do 

evento ou no local do evento. 

 

 

O apoio financeiro aos projetos engloba o controle orçamentário, o cumprimento das regras 

contábeis, obrigações legais, mas também ações baseadas em princípios de economicidade, em busca de 

melhores resultados para os projetos,  incentivamos a produção e a capacitação  dos profissionais, através 

da participação em feiras, simpósios, congressos nacionais e internacionais divulgando os trabalhos 

produzidos na instituição. 

Durante nossa gestão já investimos mais de 400.000,00 em recursos a instituição apoiada, vide gráfico 1, a 
maioria dos aportes estão destinados a assistência e a pesquisa. 
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Mandato da atual diretoria: 
 
Início: 
02/07/2018 

Término:  
02/07/2020 

 
 
A. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 
 
Informe os dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade ocorridas no último 
exercício: 
Cartório: 
17º Ofício de Notas 

 Data do Registro: 
 30-04-2002 

Município/ UF: 
 Rio de Janeiro-RJ 
 
Finalidade da alteração: 
 
Adaptar o estatuto às finalidades do objeto e alteração do nome do órgão apoiado de Hospital de Cardiologia 
Laranjeiras para Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras, do Ministério da Saúde 
 
 
B- RECURSOS HUMANOS 
 
Colaboradores da entidade: 

Colaboradores 

 

Quantidade 

Funcionários 5 

Estagiários remunerados 0 

Total de pessoal ocupado assalariado 5 

Voluntários permanentes 3 

Voluntários eventuais 0 

Estagiários não remunerados 0 

Total de pessoal ocupado não remunerado 4 

Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no exercício 

anterior 

5 

Quantidade de diretores remunerados 0 

Quantidade de diretores não remunerados 3 

 
C- Responsável  PELAS INFORMAÇÕES 
Nome: LUDMILA TALITA PINHEIRO DA SILVA 
Cargo: Assistente Social DDD/ Telefone: 021 -2265-5331 E-mail: talitaludmila@hotmail.com 
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Elencaremos a seguir, os projetos executados pela instituição no ano de 2019: 

 

 

I. PROJETO INC E FUNDACOR: UM SÓ CORAÇÃO  

II. PROJETOS DE PESQUISAS CLÍNICA  

III. PROJETO DE MESTRADO PROFISSIONAL FUNDACOR/ INC 

IV. PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

V. PROJETO DE ESTÍMULO A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO, ATRAVÉS 

DE CURSOS – INCLUSIVE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SIMPÓSIOS OU 

FEIRAS. 

V.I CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES E CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. 

 

V.II   40º SIMPOSIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. 

 

V.III II FÓRUM NACIONAL DE CARDIO-ONCOLOGIA 

 

VI. ELABORAÇÃO DE ANÁLISES E DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE ATS PARA O 

DGITS  - OPAS 

VII. GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO 
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✓ ATIVIDADES 

I- Descrição: PROJETO INC E FUNDACOR: UM SÓ CORAÇÃO 

Objetivos:    
 
Objetivo Geral: 
 Implementar a contratação de empresas jurídicas de direito privado através da FUNDACOR para a 
operacionalização e execução dos serviços de saúde complementar do Instituto Nacional de Cardiologia. 
 
Objetivo Específico: 
- Contratar serviço de Eletroencefalograma (EEG) para usuários do INC, 
- Realizar exames de imuno-histoquímica para usuários submetidos a Transplante Cardíaco demandados 
pelo INC.  

Público Alvo: Usuário do Sistema Único de Saúde. 

Período de Realização: 2019 

Resultados Obtidos:  

- Prestação de serviço de atenção à saúde aos usuários do SUS de forma gratuita e universal. 

- Fortalecimento do legado de saúde pública do INC. 

- Reafirmar a relação de apoio entre a Fundacor e a instituição apoiada o INC 

- Ferramenta para auxiliar a tomada de decisão em políticas de saúde, beneficiando tanto os usuários do 
sistema de saúde público quanto do  sistema de saúde suplementar. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2019: 29 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita:   29 - 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: O objetivo dessa parceria está pautado na Resolução 1/2013, que regulamenta a relação entre o INC 
e a FUNDACOR e estabelece como deverá ser mantida no que diz respeito ao suporte ao desenvolvimento 
institucional, onde se entende por desenvolvimento institucional os programas, projetos, atividades e 
operações especiais inclusive de natureza infra estrutural, material e laboratorial que levem a melhoria 
mensurável das condições do INC, para o cumprimento eficiente da missão do Instituto, de que forma se 
daria; a FUNDACOR forneceria uma  assistência à comunidade  com a contratação de empresa 
especializada para o serviço de Eletroencefalograma e exames específicos laboratoriais para usuários 
submetidos  a Transplante Cardíaco, cujo o exame não tenha possiblidade de ser viabilizado pelo INC. Vale 
destacar a importância dessa estratégica, pois supriria uma lacuna na rede de serviços conveniada com o 
SUS, contribuindo para a resolubilidade no atendimento de pacientes, sem perder de vista a integralidade 
do atendimento e o acréscimo da oferta de serviços na atenção quaternária prestada pelo INC.  
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II - PESQUISAS CLÍNICA 

  
 

II .I - ESTUDO DICA 

Descrição: O presente Termo de Acordo se refere ao estudo clínico do tipo Efeito do Programa Alimentar 
Brasileiro Cardioprotetor na redução de eventos e fatores de risco na prevenção secundária para doença 
cardiovascular. 

Objetivo: Redução de eventos e fatores de risco na prevenção secundária para doença cardiovascular: Um 
Ensaio Clínico Randomizado, doravante denominado simplesmente ESTUDO. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2008 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
Controle e melhoria da doença cardiovascular, física, psíquica, autoestima através de uma intervenção 
multidisciplinar; Diminuição de eventos cardiológicos e mortalidade, Abertura de um espaço para a 
prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais do INC; Criação de um centro de ensino e 
pesquisa na área de cardiologia do exercício; Transformação do INC em centro de referência nessa área, 
possibilitando consultorias junto a instituições públicas e privadas.  

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2019: 35 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 35 - 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: O INVESTIGADOR PRINCIPAL é responsável pelo recrutamento dos SUJEITOS DA PESQUISA, 
objeto do ESTUDO. Tal recrutamento será realizado estritamente em conformidade com o cronograma e 
critérios incluídos no Protocolo. O INVESTIGADOR será responsável pela obtenção e documentação do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os SUJEITOS DA PESQUISA, antes de qualquer 
procedimento relacionado ao ESTUDO. Esse número é baseado nos atendimentos realizados na 
pesquisa no ano de 2019, conforme informação do Centro de Pesquisa do Instituto Nacional de 
Cardiologia. O Centro de Pesquisa encontrasse devidamente cadastrado e atende todas leis 
aplicáveis. 

 
 

II.II -  ESTUDO ASET 

Descrição: “Ensaio Clínico para Monoterapia após Intervenção Coronariana Percutânea: Estudo piloto ASET 
(Acetyl Salicylic Elimination Trial)” 
 

Objetivo: Trata-se de estudo multicêntrico, de braço único, ensaio aberto e de terapia antiplaquetária única 
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com Prasugrel para pacientes submetidos à Intervenção Coronariana Percutânea (ICP) bem sucedida para 
angina estável crônica ou síndromes coronárias agudas estáveis com valores de biomarcadores cardíacos 
normais; 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: 2019  

Resultados Obtidos: 
 -Melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 
  
- Um melhor custo-efetividade para pacientes portadores insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e síndrome 
coronariana aguda.  
 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
 
- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 
inovação na área da saúde. 
 
  

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2019 : 7 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 7/100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: O INVESTIGADOR PRINCIPAL é responsável pelo recrutamento dos SUJEITOS DA PESQUISA, 
objeto do ESTUDO. Tal recrutamento será realizado estritamente em conformidade com o cronograma e 
critérios incluídos no Protocolo. O INVESTIGADOR será responsável pela obtenção e documentação do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os SUJEITOS DA PESQUISA, antes de qualquer 
procedimento relacionado ao ESTUDO. Esse número é baseado nos atendimentos realizados na 
pesquisa no ano de 2019, conforme informação do Centro de Pesquisa do Instituto Nacional de 
Cardiologia. O Centro de Pesquisa encontrasse devidamente cadastrado e atende todas leis 
aplicáveis. 

 
 
 
 

III – PROJETO SUPORTE AO MESTRADO PROFISSIONAL DO INC 
 

Descrição: Formação profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e Cardiologia, a fim de 
atender necessidade premente da gestão pública, nos seus diversos níveis (federal, estadual, municipal e 
local, dentro de unidade de saúde), considerando a difusão da prática clínica baseada em evidencias e a 
criação de profissionais habilitados, oferecendo suporte ao decisor, especialmente no campo de 
incorporação tecnológica, incluindo a criação de políticas públicas. 
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Objetivo: Tem como objetivo principal formar profissionais para apoiar instituições públicas (hospitais, 
municípios, estados ou governo federal) ou na decisão baseada em evidencias sobre avaliação de 
tecnologias para incorporação, desincorporação e elaboração de diretrizes clínicas na área de prevenção, 
tratamento e controle de doenças cardiovasculares. 

Público Alvo: Profissionais de Saúde. Toda a população de pacientes usuários do serviço público de 
saúde, com a finalidade de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de 
decisão prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2017 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
- Formação de recursos humanos; 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 
inovação na área da saúde. 
 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2018 : 43 (descritivo: ATS – 20 alunos, sendo 7 titulados; e, 
Ciências Cardiovasculates – 23 alunos, sendo 9 titulados)  

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 43  - 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: A Coordenação de Ensino do Instituto Nacional de Cardiologia e sua Fundação de apoio FUNDACOR, 
no uso de suas atribuições, divulga anualmente as inscrições para o Programa de Pós-Graduação Curso de 
Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS e de Ciências Cardiocarcular. Não é 
cobrada mensalidade de alunos 

 

IV - PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

Descrição: Cooperação técnica-cientifica entre a FUNDACOR e a Universidade Estácio de Sá 
 

Objetivo: O presente convênio tem por objetivo instituir cooperação técnico-científica entre as convenentes 
com vistas a proporcionar aos alunos regularmente matriculados em disciplinas de estágio curricular dos 
curso de graduação acesso a cenários práticos no INC, visando à formação plena dos estudantes, além de 
eventuais projetos de pesquisa e extensão que contribuam para a maior qualidade do trabalho profissional. 
 

Público Alvo: Toda a população de pacientes usuários do serviço público de saúde, com a finalidade de 
controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de decisão prevenindo a 
ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2013 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
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- Formação de recursos humanos; 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 
inovação na área da saúde. 
 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2019: 394 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 390 – 92,29% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 4 

Executor: FUNDACOR 

Conforme consta no contrato o valor pela cooperação será de um salário mínimo, porém daremos 
descontos há um segundo grupo especifico, diminuindo o valor para 1/2 salário mínimo pró rata 
tempori, para proporcionar ao aluno condições técnicas para viabilização das atividades.  O IN é a 
soma desses dois grupos e a porcentagem é calculada em cima do valor parcial, que é o 1/2 salário 
mínimo nacional por mês, pro rata temporis. 

 

 
 

V – PROJETO DE ESTÍMULO A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO, ATRAVÉS DE 

CURSOS – INCLUSIVE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SIMPÓSIOS OU FEIRAS. 

V.I - CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES E CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. 
 
V.I.I  - CURSO DE CEC 

 
Descrição: CURSO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA E ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA 
MECÂNICA 

OBJETIVOS DO CURSO 
Trata-se de um curso que visa formar profissionais habilitados para trabalhar em todas as áreas 
relacionadas à circulação extracorpórea (CEC) e à assistência circulatória mecânica (ECLS), de natureza 
teórico-prática, sendo todo o trabalho desenvolvido no Instituto Nacional de Cardiologia que representa, 
dentro do Ministério da Saúde, referência de qualidade assistencial e de tecnologia de alta complexidade. 
O Suporte Circulatório Mecânico se destaca como inovação para o mercado assistencial. Em um grau mais 
avançado, o especialista também poderá atuar junto à indústria de material médico – hospitalar como 
consultor ou especialista de produtos. 
Há grande demanda de profissionais para formação em CEC e ECLS, porém a oferta de nesta área 
específica, é restrita. No Estado do Rio de Janeiro, o INC é o único a ofertar este tipo de curso. 

Público Alvo: Profissionais graduados na área das ciências da saúde (biólogos, biomédicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeutas e médicos) ou alunos cursando o último ano da faculdade desses cursos de 
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graduação. 

Período de Realização: Dois anos  

Resultados Pretendido:  

• Preparar profissionais do ponto de vista Técnico, Científico e Ético, com habilidade para atuar em 

CEC e Assistência Circulatória Mecânica com formação teórico-prático para: 

➢ Suprir a demanda por profissionais especializados, prover e ampliar o conhecimento teórico e 

prático dos principais métodos de assistência circulatória para cirurgias cardíacas, cirurgias 

oncológicas e para unidade de terapia intensiva 

➢ Expandir linhas de pesquisa na área cardiológica em Assistência Circulatória Mecânica  

Nº Total de Beneficiário em 2019: 18 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 2  -   100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 1  - 50%      1- 25% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 14 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Foram concedidas bolsas de estudo de 100%, 50% e 25% aos alunos matriculados. A Bolsa isenta o 
bolsista de pagar a totalidade do valor de mensalidade do presente programa, devendo o candidato 
preencher os seguintes requisitos: Ter sido classificado em 1º, 2º, 3º e 4º lugares, respectivamente, no 
presente processo seletivo.  Ser brasileiro.  Ter compromisso de dedicação às atividades do Programa 
formalizado mediante assinatura de Termo de compromisso. 
O candidato funcionário do INC poderá optar por concorrer à bolsa, em condição de igualdade com os 
outros candidatos. Neste caso, o desconto da bolsa será calculado em cima do valor integral da 
mensalidade do curso. 

 

V.I.II - CURSO NACIONAL DE ELETROCARDIOGRAMA 

 

Objetivo: Ensinar a metodologia para o aprendizado do Eletrocardiograma e Desenvolver a prática e o 
diagnóstico através do Eletrocardiograma 

Público Alvo: Médicos e Acadêmicos de Medicina 

Período de Realização: SEMESTRAL 

Resultados Obtidos: 
  
- Formação de recursos humanos; 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
 

Nº Total de Beneficiários 2019: 129 
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Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 21    -   100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 108 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Em conformidade com a orientação da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia, a cada 5 (cinco) acadêmicos inscritos, foi dada uma bolsa integral (100% Gratuidade) para 

alunos do FIES ou PROUNI. Sempre alternando um FIES depois um PROUNI que se cadastram através do 

sitio eletrônico da FUNDACOR e são chamados de acordo com a disponibilidade citada anteriormente.  

 

V.I.III - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA E CARDIOPATIAS 
CONGÊNITAS  

 

Objetivo: O curso oferece uma ampla visão da Cardiologia Pediátrica contemporânea, calcada nos seus 
fundamentos anatômicos e fisiológicos, além da incorporação de novos conhecimentos clínicos, 
terapêuticos e diagnósticos existentes. Ao longo da sua formação, o aluno tem a possibilidade de 
acompanhar todas as etapas do tratamento clínico, cirúrgico e/ou hemodinâmico oferecido aos pacientes 
pediátricos portadores de doença cardiovascular. O curso é presencial, com aulas teóricas e treinamento 
prático supervisionado, desenvolvido integralmente nas dependências do INC. 

Público Alvo: Pediatras ou Cardiologistas com interesse no campo da Cardiologia da Criança e do 
Adolescente. 

Período de Realização: 2 anos 

Resultados Obtidos: 
 
- Ampliar a oportunidade para a formação de médicos especializado em cardiologia; 
  
- Transparência do INC como centro de referência nessa área, possibilitando ampliação do conhecimento  
junto a instituições públicas e privadas. 
 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
 

Nº Total de Beneficiários 2019: 5 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita:   0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 5 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 
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V.I.IV - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECOCARDIOGRAFIA INC  

 

Descrição: O curso de especialização em Ecocardiografia do INC é credenciado junto ao Departamento de 
Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (DIC-SBC), tornando o aluno apto a prestar 
concurso para obtenção do Título de Especialista em Ecocardiografia junto ao DIC, desde que atenda aos 
demais pré-requisitos assinalados em edital próprio, meio pelo qual poderá ser reconhecido como 
especialista em Ecocardiografia pelo Conselho Federal de Medicina. 

Público Alvo: médicos com interesse em formação adicional em Ecocardiografia 

Período de Realização: 2(dois) anos 

Resultados Obtidos: 
  
- Ampliar a oportunidade para a formação de médicos especializado em cardiologia; 
  
- Transparência do INC como centro de referência nessa área, possibilitando ampliação do conhecimento  
junto a instituições públicas e privadas. 
 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
.  Formação de profissionais bem qualificados, 
 

Nº Total de Beneficiários 2019: 5 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 5 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

V.I.V - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA DO INSTITUTO NACIONAL DE 
CARDIOLOGIA 

 

Descrição: O Curso de Especialização em Cardiologia, oferecido pelo Instituto Nacional de Cardiologia 
(INC), possibilita ao aluno usufruir da experiência de profissionais bem qualificados, num ambiente de 
assistência médica, ensino e pesquisa de ponta. O curso é presencial, com aulas teóricas e treinamento 
prático supervisionado, desenvolvido integralmente nas dependências do INC. Os alunos, uma vez 
concluído o curso de Especialização proposto, estarão aptos para a realização da prova para obtenção do 
título de Especialista em cardiologia SBC, que tem como pré-requisito o diploma de 
Residência/Especialização em Clínica Médica. 

Público Alvo: médicos com interesse em formação adicional em Ecocardiografia 

Período de Realização: 2(dois) anos 

Resultados Obtidos: 
  
- Ampliar a oportunidade para a formação de médicos especializado em cardiologia; 
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- Transparência do INC como centro de referência nessa área, possibilitando ampliação do conhecimento  
junto a instituições públicas e privadas. 
 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
. Formação de profissionais bem qualificados, 
 

Nº Total de Beneficiários 2019: 2 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 2 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

V.I.VI - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO 
PERIFÉRICA (PICC)- MÓDULOS BÁSICO E AVANÇADO  

 

Objetivo Geral e Especificos: 1. Capacitar o profissional para a inserção e o manejo do Cateter Central de 
Inserção Periférica (PICC) nas técnicas de punção direta e micropunção (Seldinger modificada); 2. 
Capacitar o profissional para a inserção e o manejo do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) em 
pacientes adultos, pediátricos e neonatos; 3. Identificar as estruturas vasculares necessárias para a 
inserção segura e precisa de cateteres periféricos através das técnicas guiadas e orientadas por Ultrassom; 
4. Capacitar o profissional para a inserção do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) orientado e 
assistido pelo aparelho de ultrassonografia; 5. Orientar o profissional sobre os tipos de cateteres existentes; 
6. Orientar o profissional a identificar e atuar diante de possíveis complicações 

Público Alvo: Enfermeiros e Médicos 

Período de Realização: O Curso é desenvolvido em 30 horas de estudo, sendo 20 horas presenciais para 
atividades teórico-práticas e 10 horas de ensino à distância. 

Resultados Obtidos: 
  
 
- Transparência do INC como centro de referência nessa área, possibilitando ampliação do conhecimento  
junto a instituições públicas e privadas. 
 
- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 
- Formação de profissionais bem qualificados, 
 

Nº Total de Beneficiários 2019: 17 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 
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Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 17 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

V.II - 40º SIMPOSIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. 

Descrição: O Instituto Nacional de Cardiologia (INC), referência do Ministério da Saúde no tratamento de 
alta complexidade em doenças cardíacas, atua há mais de 40 anos com destaque em procedimentos 
hemodinâmicos e cirurgias cardíacas de alta complexidade, incluindo as neonatais. Atualmente é o único 
hospital público que realiza transplantes cardíacos em adultos e crianças no Estado do Rio de Janeiro e é o 
segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. 

Formador de opinião e de profissionais, o INC possui Programas de Residência Médica em Cardiologia, de 
Enfermagem e Farmácia de excelência. É o maior centro formador de cardiologistas do Estado do Rio de 
Janeiro, além de oferecer cursos de pós-graduação que abrangem diversas áreas de atuação 
cardiovascular, como Hemodinâmica, Ecocardiografia, Reabilitação Cardíaca, e Perfusão em Cirurgia 
Cardíaca. Tem seus próprios cursos de mestrado profissional, que é multiprofissional, em Ciências 
Cardiovasculares e Avaliação de Tecnologia em Saúde. 

Com base no nível de excelência de seus serviços, o INC é o Centro de Referência do Ministério da Saúde 
para a realização de treinamento, pesquisa e formulação de políticas de saúde. 

A Comissão Científica do INC se empenha a cada ano em formatar uma programação científica que 
contemple as atualizações nas diversas áreas da cardiologia, contando com palestrantes de alto nível 
científico e temas relevantes para realização do seu Simpósio anual. 

Estima-se um público de 450 pessoas em 4 auditórios, sendo que um destinado ao Workshop de Cirurgia 
Cardíaca com Hands On, que é uma atividade com estações práticas que possibilitam o treinamento 
individual de habilidades por meio da tutoria de profissionais experientes nas novas técnicas cirúrgicas e 
intervencionistas cardiovasculares. 

 

  

Público Alvo: Profissionais da à Área da Saúde 
  

Período de Realização: Anualmente  

Resultados Obtidos:  
 

- Controle e melhoria das doenças cardiovascular através de uma intervenção multidisciplinar; 
- Diminuição de eventos cardiológicos e mortalidade, 
- Abertura de um espaço para a prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais do 

INC; 
- Transparência do INC como centro de referência nessa área, possibilitando ampliação do 
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conhecimento  junto a instituições públicas e privadas. 

 

Período de Realização: Anual 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2019: 1.200 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 1200 - 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

OBS: O Simpósio tem participação gratuita à todos os profissionais da área da Saúde.  As inscrições são 

feitas pelo sitio eletrônico do evento ou no local do evento. 

 
 
 

V.III - FÓRUM NACIONAL DE CARDIO-ONCOLOGIA 

Objetivo: Esse evento tem como objetivo discutir o Tema “Cardio-Onco” entre as Instituições 
Federais o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA ). 

  

Público Alvo: médicos. 
  

Data da Realização: 01/12/2019.  

Descrição: 
 
Nos u ́ltimos anos, o progresso no tratamento de inu ́meros tumores, incluindo a utilizac ̧a ̃o de novos 
antineopla ́sicos, permitiu a reduc ̧a ̃o da mortalidade associada ao ca ̂ncer, com estimativa recente de 
mais de 12 milho ̃es de sobreviventes na Europa e nos Estados Unidos da Ame ́rica (EUA). Entretanto, 
o aumento da sobrevida permitiu a identificac ̧a ̃o dos significativos e, por vezes, drama ́ticos efeitos 
colaterais desse tratamento, entre eles a cardiotoxicidade. Esta mesma e ́, paradoxalmente, a principal 
responsa ́vel pela maior mortalidade associada ao tratamento antineopla ́sico O potencial impacto da 
cardiotoxicidade nos custos dos sistemas de sau ́de e nos desfechos e ́ significativo na ̃o somente pelos 
seus o ́bvios efeitos na func ̧a ̃o cardi ́aca e progno ́stico, mas tambe ́m porque interfere nos processos e 
chances de cura e reduz tanto a qualidade de vida relacionada ao ca ̂ncer quanto a sobrevida. Esse 
evento ressalta a importância em discutir o Tema “Cardio-Onco”entre as Instituições Federais o 
Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

Nº Total de Beneficiários em 2019: 140 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita:  140 - 100% 
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Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

OBS: O Fórum tem participação gratuita. Público alvo: Médicos.  As inscrições são feitas pelo sítio eletrônico 
do evento ou no local do evento. 

 

VI - ELABORAÇÃO DE ANÁLISES E DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE ATS PARA O DGITS 

Objetivos: 
 Geral 
· Elaboração de Análises e Difusão de Informação sobre ATS para o Departamento de Gestão e 
Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS). 
Específicos 
· Tornar público o resultado de estudos de ATS por meio de apresentações em congressos e eventos; 
· Elaborar 8 pareceres técnico científicos (PTC); 
· Elaborar 8 modelos de avaliação econômica (análises de custo-efetividade - ACE ou custo utilidade - 
ACU); 
· Elaborar 8 estudos de análise de impacto orçamentário (AIO); 
· Participação em eventos (congressos e seminários) internacionais para apresentação e divulgação dos 
trabalhos de ATS; 
Disseminar informações sobre métodos e princípios de ATS a partir da realização de 4 cursos de curta 
duração para capacitação de profissionais indicados pelo Ministério da Saúde abordando temas 
previamente acordados. 
 

Objetivo: O Processo de consolidação da pesquisa no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
tem como um dos principais pilares a ação integrada entre a pesquisa clínica e a pesquisa básica. O 
desenvolvimento e/ou aprimoramento dos protocolos terapêuticos em ortopedia em um instituto 
Nacional especializado em Traumatologia e Ortopedia tem como principais metas: aumentar a 
eficiência dos tratamentos e com isso reduzir os custos sociais para a rede pública; reduzir o tempo de 
internação dos pacientes; melhorar a qualidade de vida do paciente ortopédico, possibilitando o seu 
retorno para suas atividades físicas e laborais; introduzir no SUS procedimentos de alta complexidade 
sob ponto de vista científico e tecnológico. 

Público Alvo: Profissionais de Saúde e Toda a população de pacientes usuários do serviço público de 
saúde, com a finalidade de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de 
decisão prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2019 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
- Implementação de educação continuada e capacitação em Avaliação de Tecnologias em Saúde 
através da realização de 4 (quatro) oficinas de curta duração e apresentação de trabalhos em eventos 
(congressos e seminários) internacionais. 
 
- Elaboração de estudos em Avaliação de Tecnologias em Saúde (Parecer técnico Científico, modelos 
de avaliação econômica (ACE ou ACU) e análise de impacto orçamentário. 
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Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2019 : Usuários do Sus 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita:  

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita:  

Executor: Ministério da Saúde e Organização Pan-americana de Saúde - OPAS 

OBS: A área de Avaliação de Tecnologias e em especial extração de dados de qualidade de vida e de 
preferências em pacientes com câncer também tem recebido grande destaque na literatura mundial, mas 
ainda é incipiente no Brasil, restrita muitas vezes a projetos da indústria farmacêutica.  
Entendendo a importância do acima exposto este projeto em parceria entre DGITS/CONITEC e o INC 
permitirá grande impulso a projetos de interesse da saúde pública, ao oferecer suporte técnico para a 
elaboração de protocolos e capacitação de profissionais brasileiros na área de avaliação de tecnologias. 
 

 
 
 

VII - GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO 

Descrição: Pregão eletrônico nº 133/2015, processo administrativo n°. 250057/2221/2015 sipar – 
25057/003803/2015-86 o objeto da licitação é a contratação de instituição especializada em pesquisa 
clínica para gerenciar o ensino e as pesquisas em saúde do sistema locomotor, a serem prestados ao 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO. 

Objetivo: O Processo de consolidação da pesquisa no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
tem como um dos principais pilares a ação integrada entre a pesquisa clinica e a pesquisa básica. O 
desenvolvimento e/ou aprimoramento dos protocolos terapêuticos em ortopedia em um instituto 
Nacional especializado em Traumatologia e Ortopedia tem como principais metas: aumentar a 
eficiência dos tratamentos e com isso reduzir os custos sociais para a rede publica; reduzir o tempo de 
internação dos pacientes; melhorar a qualidade de vida do paciente ortopédico, possibilitando o seu 
retorno para suas atividades físicas e laborais; introduzir no SUS procedimentos de alta complexidade 
sob ponto de vista científico e tecnológico. 

Público Alvo: Profissionais de Saúde. Toda a população de pacientes usuários do serviço público de 
saúde, com a finalidade de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de 
decisão prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2016 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  
O desenvolvimento e/ou aprimoramento dos protocolos terapêuticos em ortopedia em um instituto 
Nacional especializado em Traumatologia e Ortopedia tem como principais metas: aumentar a 
eficiência dos tratamentos e com isso reduzir os custos sociais para a rede publica; reduzir o tempo de 
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internação dos pacientes; melhorar a qualidade de vida do paciente ortopédico, possibilitando o seu 
retorno para suas atividades físicas e laborais; introduzir no SUS procedimentos de alta complexidade 
sob ponto de vista científico e tecnológico. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2019 : 1892 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 1892  - 100% 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO 

OBS: As pesquisas desenvolvidas nesse projeto têm como objetivo atualizar os conceitos das metodologias 
de condicionamento físico e reabilitação aplicadas no pré e pós cirúrgicos, esporte e para a vida saudável, 
fortalecer o debate entre o aluno e o palestrante ou o professor; orientação da dissertação. Esse número é 
baseado nos atendimentos realizados nas pesquisas no ano de 2018. No caso do Projeto: 
GERENCIAMENTO DAS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR, A SEREM PRESTADOS 
AO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO, representa o 
continuo foco da pesquisa nas doenças do sistema locomotor, especialmente aquelas que evoluem com 
incapacidade física progressiva, a ampliação do desenvolvimento das pesquisa básica, tendo como foco 
principal a translação clinica dos resultados laboratoriais, visando aprimorar o diagnóstico, o tratamento e a 
prevenção das doenças do sistema músculo esquelético; contemplando especialmente o desenvolvimento 
de novas tecnologias e novos protocolos em terapias celulares, projetos de pesquisa clínica desenvolvidas 
no centro de terapia celular e nos laboratórios Fisiologia do esforço e de Pesquisa Neuromuscular e nos 
Curso de Mestrado em Ciências Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético (CASM). 

 
 
 
 
E) Considerando as atividades detalhadas acima, o público alvo principal, em relação aos 
beneficiários das atividades.  
 
Idosos; 

Portadores de Deficiência; 

Estudantes; 

Família; 

Usuários de substâncias psicoativas; 

Comunidades locais; 

Comunidade científica, 
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F) Finalidades Principais de acordo com o Estatuto: 
 
Estudos e Pesquisa 

Outras Formas de Educação/ Ensino 

Hospitais 

Desenvolvimento Institucional 

 

G) Atividades Principais de acordo com o Estatuto: 

 

Ações integradas de Reabilitação 

Pesquisas em Ciências Biológicas e Naturais 

Pesquisas Médicas 

Educação e Ensino 

 

 

 
 I)    Outras informações: 
 

 

A Fundação Pró-Coração foi criada com a finalidade de dar apoio ao Instituto Nacional de Cardiologia, 
primordialmente nos campos do ensino, da pesquisa e do desenvolvimento institucional. 
 
Independente dessas atividades colabora, também, em despesas emergenciais que necessitem da máxima urgência 
para a sua solução, como, por exemplo: exames médicos não processados pelo INC e que necessitam ser 
contratados em casos de emergência para atender a usuários do SUS internados com problemas cardiológicos e 
acometidos com complicações de outras etiologias; aquisições emergenciais de materiais não constantes da grade 
do almoxarifado do Instituto. Etc.      
 

 
J) CONVENIOS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS 

 

Resumo do objetivo da parceria GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA 
LOCOMOTOR DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – 
INTO. As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a realização 
de atividades de interesse público.  

 

Nome do órgão ou entidade parceira: MINISTERIO DA SAUDE  

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 
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órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: Contrato Administrativo 

Data de publicação na imprensa oficial: 25/02/2016  

Total de recursos financeiros previstos: 2.362.474,00 

Recursos financeiros já repassados: 2.362.474,00 

 
 

Resumo do objetivo da parceria: SIMPÓSIO DE CARDIOLOGIA DO INSTITUTO NACIONAL DE 
CARDIOLOGIA 

As parcerias privadas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a realização de 
atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: Laboratórios Farmacêuticos ou Indústria 

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Privado 

Órgão na estrutura federativa: Privado 

Origem dos recursos repassados: Privado 

Natureza do instrumento de parceria: CONTRATO DE PATROCINIO 

Total de recursos financeiros previstos: R$ 137.395,12 

Recursos financeiros já repassados: R$ 137.395,12 

 

Resumo do objetivo da parceria: ELABORAÇÃO DE ANÁLISES E DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO 
SOBRE ATS PARA O DGITS 
 As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a realização de 
atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE - OPAS  

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: CARTA ACORDO 

Data de publicação na imprensa oficial:  

Total de recursos financeiros previstos: R$ 95.030,00 

Recursos financeiros já repassados: R$ 95.030,00 

 
  

Resumo do objetivo da parceria: COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTIFICA ENTRE A FUNDACOR E A 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. 
 
 As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a realização de 
atividades de interesse público.  
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Nome do órgão ou entidade parceira: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: Contrato Administrativo 

Total de recursos financeiros previstos: R$ 31.453,58 

Recursos financeiros já repassados: R$ 31.453,58 

 
K) Documentos e Títulos Título/Qualificação/Certificação Federais que possui: 
 

TÍTULO DA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL (LEI Nº 91/35)  CREDENCIADO EM 2015 

CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE APOIO (LEI Nº 8.958/94)   CREDENCIADO EM 2008 

REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES AMBIENTAIS (DEC Nº 99.274) CNEA 
CERTIDÃO DE ISENÇÃO EM 2015 

CREDENCIAMENTO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 
LEI Nº 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994. CREDENCIADO NO ANO DE 2017 

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE FUNDAÇÃO APTA A RECEBER E GERENCIAR 

RECURSOS ORIUNDOS DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DESTINADOS AO 
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA. CREDENCIADO EM 2018. CNPQ 
 
 
 

L) DEMONSTRATIVO CONTÁBIL  
 

 
Razão Social: FUNDAÇÃO PRÓ-CORAÇÃO 

CNPJ Nº 01.236.254/0001-76  
 
 

Balanços Patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(em reais) 
 
  
 

 Nota 2019  2018 

Ativo     

  Circulante     

  Caixa e Equivalentes de Caixa 4 1.789.183,73  2.131.220,92 

  Contas a Receber 5 438.932,76  567.455,62 

  2.228.116,49  2.698.676,54 
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  Não Circulante 

 
   

    Realizável Longo Prazo 6 3.942.070,78  3.942.070,78 

    Imobilizado 7 865.735,95  855.130,61 

    (-) Depreciação Acumulada 7 (708.461,95)  (698.008,75) 

    Intangível 

8 
4.355,24  4.355,24 

    (-) Amortização Acumulada 

8 
(4.355,24)  (4.355,24) 

 

 
4.099.344,78  4.099.192,64 

     

 

 
   

Total do Ativo 

 
6.327.461,27  6.797.869,18 

 
 
 
 

 Nota 2019  2018 

  Passivo     

  Circulante     

    Fornecedores 9 2.498,59  2.498,59 

    Salários, Encargos e Prov. Sociais 10 35.668,17  183.581,53 

    Impostos e Contrib. a Recolher 11 12.078,24  8.403,37 

    Outras Obrigações 12 24.881,26  66.939,18 

  75.126,26  261.422,67 

  Não Circulante     

    Provisão para Contingências 13 258.000,00  258.000,00 

     

  Patrimônio Líquido 14    

    Patrimônio Social  6.263.717,60  3.227.131,21 

    Superávit / (Déficit)   (269.382,59)  3.051.315,30 

  5.994.335,01  6.278.446,51 

     

     

Total do Passivo 

 
6.327.461,27  6.797.869,18 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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 Nota 2019  2018 

 Receitas     

Atividades Tecnológicas, Ensinos e Pesquisas     
    Cursos, Pesquisas e Cooperação 15 569.072,70  559.557,33 
    Doações 16 174.001,00  111.743,00 
    Serviços Prestados  17 2.279.907,86  2.752.364,41 
    Receitas Financeiras 18 76.444,62  118.175,14 
    Receitas Diversas 19 300,00  3.950.058,24 
    Trabalho Voluntário 20 387.187,56  360.000,00 

  3.486.913,74  7.851.898,12 
Custos e Despesas     
Custo de Apoio as Atividades     
  Tecnológicas, Ensinos e Pesquisas     
    Custos c/ Pessoal 21 (122.024,61)  (111.880,12) 
    Custos Administrativos 22 (400.832,52)  (382.996,42) 
    Custos c/ Serviços Prestados e Bolsas 23 (2.415.692,44)  (3.102.452,27) 
    Trabalho Voluntário 24 (387.187,56)  (360.000,00) 

  (3.325.737,13)  (3.957.328,81) 
Despesas     
    Pessoal 25 (155.664,32)  (164.675,97) 
    Serviços de Terceiros 26 (154.996,22)  (188.861,91) 
    Despesas Gerais 27 (23.863,03)  (400.858,69) 
    Despesas Financeiras 28 (37.732,99)  (41.771,62) 
    Despesas Tributárias 29 (38.327,27)  (31.067,04) 
    Materiais e Suprimentos 30 (9.522,17)  (5.009,49) 
    Depreciações e Amortizações 31 (10.453,20)  (11.009,29) 

  (430.559,20)  (843.254,01) 
     

Superávit ou (Déficit) do Período  (269.382,59)  3.051.315,30 

 
 

Demonstrações do Resultado Abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

 (em reais) 
 
 
 

 2019  2018 

    

Superávit ou (Déficit) do Período (269.382,59)  3.051.315,30 

    

Outros Resultados Abrangentes -  - 

    

Resultado Abrangente Total (269.382,59)  3.051.315,30 
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(em reais) 
 
 
 

 
Patrimônio 

Social 
 

Superávit ou 
(Déficit) 

 Patrimônio 
Líquido 

      

Saldo em 31 de dezembro de 2017 32.358,46  3.194.772,75  3.227.131,21 

      

Incorporação do Superávit ou (Déficit) (727.718,02)  727.718,02  - 

Transferência de Resultados Anteriores 3.922.490,77  (3.922.490,77)  - 

Ajustes de Exercícios Anteriores -  -  - 

Superávit / (Déficit) do Período -  3.051.315,30  3.051.315,30 

      

Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.227.131,21  3.051.315,30  6.278.446,51 

      

Incorporação do Superávit ou (Déficit) 3.051.315,30  (3.051.315,30)  - 

Ajuste de Exercícios Anteriores (14.728,91)  -  (14.728,91) 

Superávit / (Déficit) do Período -  (269.382,59)  (269.382,59) 

      

Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.263.717,60  (269.382,59)  5.994.335,01 

 
Demonstrações do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(em reais) 

 
 
 

 2019  2018 

    
Variação líquida das disponibilidades (342.037,19)  (1.325.370,00) 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais    
Superávit / Déficit (resultado líquido) (269.382,59)  3.051.315,30 

Superávit / Déficit (269.382,59)  3.051.315,30 
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa (4.275,71)  11.009,29 

Depreciação e amortização 10.453,20  11.009,29 
Recebimento de doações de bens do ativo permanente -  - 
Resultado na venda do imobilizado -  - 
Outros ajustes (14.728,91)  - 
Variações de ativos e passivos (57.773,55)  (4.387.694,59) 

Variação de contas a receber 128.522,86  (493.083,67) 
Variação Realizável Longo Prazo -  (3.933.111,15) 
Variação de passivos (186.296,41)  38.500,23 
Variação de outros ajustes -  - 
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos (10.605,34)  - 

Alienação de imobilizado -  - 
(-) Aquisição de imobilizado e intangível (10.605,34)  - 
Alienação de investimentos -  - 
(-) Aquisição de investimentos -  - 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos -  - 

Empréstimos tomados -  - 
(-) Pagamento de leasing (principal) -  - 
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(-) Juros pagos por empréstimos -  - 
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa    
Caixa e Equivalentes no Início (1) 2.131.220,92  3.456.590,92 
Caixa e Equivalentes no Final (2) 1.789.183,73  2.131.220,92 

Variação Ocorrida no Período (2-1) (342.037,19)  (1.325.370,00) 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

 
 
 

APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2019  2018 

Receita    

Receitas operacionais 2.848.980,56  3.311.921,74 
Outras receitas 387.187,56  360.000,00 
Recursos públicos contabilizados como Receitas -  - 
Insumos adquiridos de terceiros    
(-) Custo dos Produtos / Serviços / Mercadorias / Transformação -  - 
(-) Serviços de terceiros (2.570.688,66)  (3.291.314,18) 
(-) Materiais, energia e outros (9.522,17)  (5.009,49) 
(-) Outros custos e despesas operacionais (811.883,11)  (1.143.855,11) 

Valor Adicionado Bruto (155.925,82)  (768.257,04) 
(-) Depreciações, amortização e exaustão (10.453,20)  (11.009,29) 
Valor Adicionado Líquido produzido pela Instituição (166.379,02)  (779.266,33) 
Receitas financeiras 76.444,62  118.175,14 
Doações recebidas 174.001,00  111.743,00 
Outras 300,00  3.950.058,24 

Total do Valor Adicionado a distribuir 84.366,60  3.400.710,05 

DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO    
Remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios) 277.688,93  276.556,09 
Impostos, taxas e contribuições 38.327,27  31.067,04 
Despesas financeiras 37.732,99  41.771,62 
Superávit ou Déficit do Período (269.382,59)  3.051.315,30 

Total do Valor Destinado ou Distribuído 84.366,60  3.400.710,05 

 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(em reais) 
 
 
 
1. Contexto das Atividades 
 
A Fundação Pro-Coração - FUNDACOR é pessoa jurídica de direito privado, dotada de autonomia patrimonial, 
administrativa e financeira, sem fins lucrativos, regendo-se pelo seu Estatuto Social, cuja alteração encontra-se 
registrada no 17º Ofício de Notas da Capital, Livro nº 6.091, Folhas 195 / 200, Ato nº 176 em 30/04/2002, 
encontrando-se registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob a Matrícula nº 147.415, 
Protocolo nº 200710041536252, em 15/10/07, por seu Regimento Interno, pelas disposições legais que lhe 
forem aplicáveis e pela Resolução nº 68/79 da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis 
 

a) Declaração de Conformidade 
 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância nas disposições 
aplicáveis às instituições sem finalidades lucrativas da ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros e 
aplicando também a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas nos aspectos não 
abordados pela ITG 2002 (R1). 
 
b) Base de Mensuração 
 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. 
 
c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação 
 

As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em reais. 
 
 

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis 
 

a) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo 
de alta liquidez, quando houver, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
 

b) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 
 

São demonstrados pelos valores de realização (ativo) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos). 
 
c) Imobilizado e Intangível 
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O Imobilizado e o Intangível estão registrados ao custo de aquisição, deduzido por depreciação ou amortização 
calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos 
bens. 
 
d) Receitas, Custos e Despesas 
 
As receitas, os custos e as despesas são registrados em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercício, com exceção das doações e das receitas financeiras, que são registradas por ocasião do efetivo 
recebimento dos recursos. 
 
 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2019  2018 

    
Caixa 644,65  1.855,88 
    
Bancos    

Banco do Brasil S/A C/C: 101.346-7 50,00  50,00 
Banco do Brasil S/A C/C: 105.154-7 15.796,25  28.719,04 
Banco do Brasil S/A C/C: 105.155-5 339,75  21.817,64 
Banco do Brasil S/A C/C: 105.156-3 -  2.138,36 
Banco do Brasil S/A C/C: 106.620-X 123,33  - 
Banco do Brasil S/A C/C: 107.007-X 3.247,94  13.498,82 
Banco do Brasil S/A C/C: 107.825-9 2.514,66  46.523,43 

 
 

4. Caixa e Equivalentes de Caixa (continuação) 2019  2018 

    
Bancos (continuação)    

Banco do Brasil S/A C/C: 107.839-9 -  6.497,00 
Banco do Brasil S/A C/C: 108.604-9 121.743,72  - 
Banco do Brasil S/A C/C: 108.843-2 25.651,72  20.833,83 
Banco do Brasil S/A C/C: 109.373-8 13.789,32  100.009,24 
Banco do Brasil S/A C/C: 24.973-4 5.630,01  - 
Banco do Brasil S/A C/C: 24.918-1 43.218,30  - 
Banco Itaú S/A C/C: 06.548-6 10,00  10,00 

 232.115,00  240.097,36 
Aplicações Financeiras    

Itaú CDB Aplic. Aut. Mais C/C: 06.548 24.294,10  24.886,68 
BB CP 30 Mil C/C: 105.152 -  347,40 
BB CP Automático C/C: 105.152 61.597,47  72.399,00 
BB DI Plus Agil C/C: 105.152 360,87  - 
BB CP 30 Mil C/C: 105.154 -  23.350,14 
BB LP 30 Mil C/C: 105.154 -  52.037,13 
BB DI Plus C/C: 105.154 24.328,04  - 
BB DI Plus Ágil C/C: 105.154 119.787,85  - 
BB LP 30 Mil C/C: 105.155 -  68.307,33 
BB DI Plus Ágil C/C: 105.155 105.776,21  - 
BB CP 30 Mil C/C: 105.156 -  91.429,61 
BB CP 400 Mil C/C: 106.620 315.606,49  494.860,56 
BB CP 30 Mil C/C: 107.007 -  74.183,17 
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BB DI Plus Ágil C/C: 107.007 120.489,84  - 
BB Renda fixa 500 C/C: 107.825 174.532,40  135.893,20 
BB Automático C/C: 107.825 46.011,19  45.169,48 
BB DI Ágil C/C: 107.839 4.357,24  - 
BB Renda fixa 500 C/C. 108.604 -  135,56 
BB Automático C/C: 108.604 -  238.249,96 
BB Renda Fixa 500 C/C: 108.843 94.914,75  77.244,78 
BB CP 30 Mil C/C: 109.373 -  490.628,12 
BB DI Ágil C/C: 109.373 455.799,68  - 
BB CP Automático C/C: 109.461 148,18  145,56 
BB DI Ágil C/C: 24.973 5.599,55  - 
BB DI Plus Ágil C/C: 25.078 2.820,22  - 

    1.556.424,08  1.889.267,68 
    

 1.789.183,73  2.131.220,92 
 
 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa (continuação) 
 

O Caixa representa os valores em espécie para atender pequenas despesas. 
 

Em Bancos estão registrados os numerários e valores dos depósitos à vista para atendimento das 
necessidades financeiras imediatas da entidade. 
 

Nas Aplicações Financeiras estão registrados os valores aplicados no mercado financeiro, visando 
rentabilidade, segurança e liquidez, para cumprimento das obrigações assumidas pela entidade. 
 
 
5. Contas a Receber 2019  2018 

    
Adiantamentos a Empregados    

Adiantamento de Salários 2.452,87  1.398,61 

    

Adiantamento a Terceiros    

Adiantamento PF 500,00  1.500,00 

Adiantamento PJ 7.178,57  26.446,10 

M&M Equipamentos Eletrônicos 1.763,00  - 

 9.441,57  27.946,10 

Valores a Compensar / Recuperar    

ISS Recolhido a Recuperar -  6.506,36 

Impostos e Contribuições a Recuperar 166,14  166,14 

FGTS a Compensar 247,10  247,10 

 413,24  6.919,60 

Convênios e Contratos     

Laboratórios Servier do Brasil -  15.000,00 

    

Contratos de Prestação de Serviços     

Instituto Nacional de Cardiologia 52.281,52  - 
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Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 374.343,56  516.191,31 

 426.625,08  516.191,31 

    

 438.932,76  567.455,62 

 
Os Adiantamentos a Empregados são referentes aos valores adiantados aos funcionários, a serem 
descontados no exercício seguinte. 
 

 
 

5. Contas a Receber (continuação)    

 
Os Adiantamentos a terceiros são referentes aos valores adiantados que serão efetivados no próximo exercício. 
 
Valores a Compensar / Recuperar referem-se aos direitos que a entidade tem a receber de impostos pagos 
indevidamente, o qual encontra-se em análise do órgão. 
 
Nos Contratos de Prestação de Serviços estão registradas as notas do mês de dezembro/2019, no montante de 
R$ 52.281,52 do Instituto Nacional de Cardiologia e R$ 374.343,56 do Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia, que serão recebidas no próximo exercício. 
 
Não foi necessário realizar Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e a composição por idade dos 
saldos, pois os valores a receber se referem à competência de dezembro de 2019. 
 
 
6. Realizável a Longo Prazo 2019  2018 
    

Depósito Recursal 8.959,63  8.959,63 
Processo Judicial 3.933.111,15  3.933.111,15 

 3.942.070,78  3.942.070,78 
 
O saldo se refere ao Recolhimento Recursal, por guia de FGTS informado na Previdência Social (GFIP), 
correspondente ao processo trabalhista nº 0100295-35.2016.5.01.0033, movida por Neryda Ribeiro Kreisler 
Franco contra a FUNDACOR. 
 
O Processo Judicial se refere ao processo de nº 0070448-15.2008.8.19.0001, na 12ª Vara de Fazenda Pública 
do Rio de Janeiro, em que pleiteou a declaração de Imunidade Tributária e a condenação à Repetição do 
Indébito referente ao Imposto Sobre Serviço (ISS).  O município reconheceu como incontroverso o valor de R$ 
4.916.388,94, sendo devidos sobre este montante o valor de R$ 983.277,79 (segundo precatório) a título de 
honorários contratuais (20% sobre o valor). Assim, o primeiro precatório habilitado em nome da Fundação Pro-
Coração seria no valor de     R$ 3.933.111,15 e encontra-se aguardando decisão final para receber. 
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7. Imobilizado e Depreciação Acumulada 
 

 2019  2018 

 
Taxa de Depreciação 

(a.a.) 
 Custo  

Depreciação 
Acumulada 

 
Líquido  Líquido 

Computadores e Periféricos 20%  681.401,73  (538.980,24)  142.421,49  138.368,97 

Equip. Utens. Hospit. Laboratório 10%  58.371,12  (58.371,12)  -  - 

Móveis e Utensílios 10%  94.563,97  (83.724,66)  10.839,31  12.728,71 

Máquinas e Equipamentos 10%  31.399,13  (27.385,93)  4.013,20  6.024,18 

   865.735,95  (708.461,95)  157.274,00  157.121,86 

 

Neste exercício a Entidade acresceu ao seu Imobilizado o montante de R$ 10.605,34 em Computadores e 
Periféricos e não houve baixas de Bens. 
 

 

8. Intangível e Amortização Acumulada  2019  2018 

 
Taxa de  

Amortização 
(a.a.) 

 Custo  
Amortização 
Acumulada 

 
Líquido  Líquido 

 Sistemas Aplicativos - Software 20%  4.355,24  (4.355,24)  -  - 

 

No Intangível não ocorreram aquisições e não houve baixa. 
 

 

9. Fornecedores 2019  2018 

    
Vilma Venas Rodrigues 2.498,59  2.498,59 

 

Valor referente à provisão de dezembro/2019, a ser quitada no próximo exercício. 
 
 

10. Salários, Encargos e Provisões Sociais 2019  2018 

    

Salários a Pagar -  - 

    

Encargos Sociais a Pagar    

INSS Segurados Empregados c/ Vínculo 1.481,03  1.326,34 

INSS Autônomos 1.032,08  6.745,41 

FGTS a Recolher  1.623,95  1.419,16 

INSS Empresa, Sat e Terceiros 3.938,76  3.716,00 

PIS s/ Folha de Pagamento 202,99  38,74 

 8.278,81  13.245,65 

 
 
 

 
 

10. Salários, Encargos e Provisões Sociais (continuação) 2019  2018 

    

Provisões Sociais    

     Provisão Férias e 1/3 Constitucional 20.109,66  18.626,85 

     INSS Provisão de Férias 5.469,83  5.066,50 
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     FGTS Provisão de Férias 1.608,77  1.490,15 

     PIS Provisão de Férias 201,10  186,27 

 27.389,36  25.369,77 

Provisão para Contingência    

     Processo Trabalhista -  144.966,11 

 -  144.966,11 

    

 35.668,17  183.581,53 
 

Os saldos de INSS Segurados Empregados c/ Vínculo, FGTS a Recolher, INSS Empresa, Sat e Terceiros e PIS 
s/ Folha de Pagamento são referentes a dezembro de 2019, a serem quitados no próximo exercício.  
 

Em INSS Autônomos, o saldo é referente a dezembro de 2019, a ser quitado no próximo exercício. 
 

As Provisões de Férias e as Provisões de INSS, FGTS e PIS s/ Férias foram constituídas de forma mensal, em 
função do número de dias a que cada empregado tem direito, mensurada à remuneração mensal na data do 
Balanço. 
 
 

11. Impostos e Contribuições a Recolher 2019  2018 

    

Impostos a Recolher    

IRRF Serviços Prestados PJ  279,16  205,99 

IRRF Trabalho s/ Vínculo PF 44,59  119,44 

IRRF Trabalho Assalariado 960,95  333,90 

Lei nº 10.833 - CSLL / PIS / COFINS 865,39  663,12 

ISS Retido Terceiros  108,25  2.353,90 

 2.258,34  3.676,35 

Contribuições a Recolher    

COFINS a Recolher - Rend. Aplicação Financeira  9.819,90  4.727,02 

    

 12.078,24  8.403,37 

 
 

11. Impostos e Contribuições a Recolher (continuação) 
 

Os saldos de Impostos e Contribuições a Recolher são referentes às provisões ocorridas dos encargos, a 
serem quitados no próximo exercício.  
 
 

12. Outras Obrigações  2019  2018 

    

INSS Retido 209/99 IN nº 87/03 292,79  3.435,07 

Provisão de Cheques a Compensar 24.588,47  63.504,11 

 24.881,26  66.939,18 
 

O saldo em INSS retido 209/99 IN nº 87/03 é referente à provisão ocorrida de terceiros, a ser quitada no 
próximo exercício.  
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O saldo em Provisão de Cheques a Compensar é referente a cheques emitidos a serem compensados no 
próximo exercício. 
 
 

13. Provisão para Contingências 2019  2018 

    

Contingências Judiciais 198.000,00  198.000,00 

Processo Trab. nº 0100295-35.2016.5.01.0033 60.000,00  60.000,00 

 258.000,00  258.000,00 
 

Em Contingências Judiciais, o saldo se refere ao processo nº 0000958-31.2011.4.02.5101, que    trata-se de 
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Victor Grabois e da FUNDACOR, onde em 
outubro de 2015 foi dada a sentença da 1ª instância e a Fundação provisionou o montante da contingência, 
considerando os riscos de condenação do item b): 
 

a) Ressarcimento ao dano Erário: Remoto; 
 

b) Pagamento de multa civil de três vezes o valor da remuneração recebida na época: Provável; 
 

c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica a qual seja sócio majoritário pelo prazo de três anos: 
Provável. 
 

Em Processo Trabalhista nº 0100295-35.2016.5.01.0033 encontra-se registrado o valor aproximado da 
condenação de R$ 60.000,00, referente reclamação trabalhista de Neryda Ribeiro K. Franco contra a 
FUNDACOR, com risco Provável. 

 
 

14. Patrimônio Líquido 2019  2018 

    
Patrimônio Social    
  Dotações 32.358,46  32.358,46 
  Patrimônio Social Acumulado 6.231.359,14  3.194.772,75 

 6.263.717,60  3.227.131,21 
Superávit / (Déficit)     
  Superávit / (Déficit) do Período (269.382,59)  3.051.315,30 
    

 5.994.335,01  6.278.446,51 
 
Em Dotações estão registradas a Dotação Institucional e Dotação Patrimonial. 
 
No Patrimônio Social Acumulado estão registrados os resultados de exercícios anteriores que foram 
incorporados no Patrimônio Social, conforme ITG 2002 (R1), item nº 15. 
 

Neste exercício ocorreu um Déficit de R$ 269.382,59, ocasionado pela redução nas Receitas. 
 
Os ajustes de exercícios anteriores ocorridos em 2019 foram de (R$ 14.728,91), que compreendem R$ 
6.148,34 referente a estornos de cheques fora da validade que não foram compensados,        (R$ 19.435,55) de 
Adiantamento PJ, (R$ 56,52) de Atualizações em acréscimos legais de IRRF Assalariados em atraso de 
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exercícios anteriores e (R$ 1.385,18) de Atualizações em acréscimos legais de COFINS s/ rendimentos de 
aplicações financeiras em atraso de exercício anterior. 
 
 

15. Receitas com Cursos, Pesquisas e Cooperação 2019  2018 

    

Inscrição Cursos 441.431,30  461.045,29 

Outros Eventos -  15.000,00 
Estudos e Pesquisas 96.203,60  2.694,06 
Cooperação Científica 31.437,80  80.817,98 

 569.072,70  559.557,33 
 

Em Inscrição Cursos encontram-se registrados os valores recebidos de taxa de inscrição e mensalidades para 
desenvolvimento de cursos ministrados pela Fundação. 
 

Em Estudos e Pesquisas encontram-se registradas as receitas auferidas do Estudo Stich no valor de R$ 
1.173,60 e da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) no valor de R$ 95.030,00.  
 

 
15. Receitas com Cursos, Pesquisas e Cooperação (continuação) 
 
Em Cooperação Científica encontram-se registrados os recebimentos referentes à Cooperação de Intercâmbio 
Científico com a Universidade Estácio de Sá, onde são repassados aos alunos regularmente matriculados em 
disciplinas de estágio curricular dos cursos de graduação. 
 
 
16. Doações 2019  2018 

    

Doações de Terceiros 174.001,00  111.743,00 

 
Em Doações encontram-se registrados valores recebidos de terceiros para realização de eventos patrocinados 
pela Fundação. 
 
 
17. Receitas com Serviços Prestados 2019  2018 

    

Fundação Zerbine 7.000,00  - 
Johnson & Johnson Br. Ind. -  11.022,00 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 2.220.626,34  2.632.268,90 
Associação Sanatório Sírio Hospital do Coração -  4.904,09 
Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras 52.281,52  - 
Sociedade Brasileira de Cardiologia -  104.169,42 

 2.279.907,86  2.752.364,41 

 
Em Receitas com Serviços Prestados são registradas as notas fiscais emitidas por contratos de prestação de 
serviços de ensino e pesquisa. 
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18. Receitas Financeiras 2019  2018 

    

Receitas Aplicação Financeira 76.444,62  118.175,14 

 
As Receitas Financeiras estão representadas pelos rendimentos de aplicações financeiras durante o exercício. 
 

19. Receitas Diversas 2019  2018 

    

Recuperação de Despesas 285,00  15.810,63 

Outras Receitas 15,00  3.934.247,61 

 300,00  3.950.058,24 
 

Recuperação de Despesas é referente à recuperação de pagamentos a fornecedores. 
 
 

20. Trabalho Voluntário 2019  2018 

    

Diretoria Estatutária 387.187,56  360.000,00 
 

Em Trabalho voluntário foram registrados valores correspondentes a diretoria estatutária, onde conforme ITG 
2002, item nº 19: O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se 
tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 
 
 

21. Custos c/ Pessoal 2019  2018 

    

Proventos    

Salários e Outros Proventos (66.087,38)  (62.492,62) 

Décimo Terceiro Salário (5.915,92)  (5.760,61) 

Férias s/ Abono e 1/3 Constitucional (8.915,06)  (5.819,22) 

 (80.918,36)  (74.072,45) 
Encargos    
FGTS (5.572,64)  (5.823,13) 
INSS Empresa Sat / Terceiros (21.976,85)  (19.536,49) 
PIS Folha Pagamento (808,23)  (727,90) 

 (28.357,72)  (26.087,52) 
Benefícios    
Vale Refeição (9.400,00)  (8.820,00) 
Vale Transporte (3.348,53)  (2.900,15) 

 (12.748,53)  (11.720,15) 
    

 (122.024,61)  (111.880,12) 
 

Em salários e outros proventos, décimo terceiro salário e férias estão registrados os custos com os funcionários 
de Apoio às Atividades de Tecnologia, Ensino e Pesquisa. 
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21. Custos c/ Pessoal (continuação)    

 
Em FGTS, INSS e PIS s/ folha de pagamento encontram-se registrados os valores de encargos trabalhistas, 
com base nas folhas de pagamento dos funcionários de Apoio às Atividades de Tecnologia, Ensino e Pesquisa. 
 
Em Benefícios foram registrados os gastos referentes ao vale refeição e vale transporte dos funcionários de 
Apoio às Atividades de Tecnologia, Ensino e Pesquisa. 
 
 
22. Custos Administrativos  2019  2018 

    

Material Hospitalar (73.999,20)  (12.089,00) 

Inscrições Congressos / Seminários / Cursos (11.266,13)  (46.935,87) 

Custos com Eventos (98.369,56)  (16.010,49) 

Anúncios e Publicações (30.981,92)  (69.938,70) 

Livros e Revistas (437,17)  (5.395,83) 

Custos com Locações (22.113,00)  (66.458,10) 

Viagens Nacionais (42.502,03)  (44.074,25) 

Viagens Internacionais (22.136,45)  (55.317,13) 

Diárias e Estadas (24.497,73)  (31.603,81) 

Custos c/ Lanches e Refeições (6.418,57)  (19.586,47) 

Impressos / Papelaria (441,76)  (1.045,04) 

Material de Escritório (1.292,45)  (1.129,20) 

Material de Informática (1.271,97)  (7.701,94) 

Bens de Pequeno Valor (568,24)  (1.283,14) 

Suprimento para Copa e Cozinha -  (173,90) 

Custo com Locomoção (248,05)  (413,92) 

Custos c/ Fretes e Carretos -  (2.066,18) 

Custo c/ Importações Fretes Armazenagem -  (1.273,45) 

Custos c/ Anuidades - Conselho e Federações (893,03)  (500,00) 

Custos com Doações ao INC (63.395,26)  - 

 (400.832,52)  (382.996,42) 

 
Neste grupo ficam alocados os custos necessários para o funcionamento diário de Apoio às Atividades de 
Tecnologia, Ensino e Pesquisa. 
 

23. Custos c/ Serviços Prestados e Bolsas 2019  2018 

    

Serviços Prestados Pessoa Física    

PF - Serviço Médico - Hospitalar (4.558,33)  (24.425,00) 
PF - Aulas Cursos (75.911,54)  (110.073,93) 
INSS Autônomos (16.206,32)  (29.739,70) 

 (96.676,19)  (164.238,63) 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica    
PJ - Serviços Laboratoriais -  (300,00) 
PJ - Serviço Médico Hospitalar - INCL (210.191,17)  (311.092,66) 
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PJ - Serviço Tradução (9.453,16)  (17.103,31) 
PJ - Assessoria em Comunicação -  (3.500,00) 
PJ - Consultoria em Geral (22.800,00)  (28.500,00) 
PJ - Consultoria Informática (13.015,75)  (6.767,50) 
PJ - Informática Softwares (15.407,52)  (67.665,40) 
PJ - Manutenção Móveis, Máquinas e Equip. (11.521,00)  (9.675,00) 
PJ - Serviços Gráficos (3.892,50)  (2.342,70) 

 (286.281,10)  (446.946,57) 
Bolsas Diversas    
Bolsa de Pesquisador (1.830.501,82)  (2.218.371,07) 
Bolsa de Docente (202.233,33)  (270.744,00) 
Bolsa de Iniciação Científica -  (2.152,00) 

 (2.032.735,15)  (2.491.267,07) 

    

 (2.415.692,44)  (3.102.452,27) 
 

Em Serviços Prestados Pessoa Física estão registrados valores de custos com Serviços Médicos, Serviços de 
Treinamento de Pessoal, com Professores dos Cursos de Graduação e INSS parte empresa dos Autônomos, 
por corresponderem ao programa de custos de Apoio às Atividades de Tecnologia, Ensino e Pesquisa. 
 

Em Serviços Prestados Pessoa Jurídica estão registrados gastos destinados ao desenvolvimento das 
atividades operacionais do programa de custos de Apoio às Atividades de Tecnologia, Ensino e Pesquisa. 
 
Em Bolsas Diversas encontram-se registrados bolsas de estudos, estágios e remuneração condigna a técnicos, 
estudiosos e pesquisadores que possam contribuir para a consecução dos objetivos estatutários. 
 
24. Trabalho Voluntário 2019  2018 

    

Diretoria Estatutária (387.187,56)  (360.000,00) 

 
Em Trabalho voluntário foram registrados valores correspondentes à diretoria estatutária, onde conforme ITG 
2002, item nº 19: O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se 
tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 
 
 
25. Despesas com Pessoal 2019  2018 

    

Proventos    

Férias s/ Abono e 1/3 Constitucional (10.444,03)  (13.604,35) 

Salários (81.341,88)  (63.187,64) 

Décimo Terceiro Salário (7.149,10)  (5.666,22) 
Verbas e Indenizações Rescisórias -  (8.749,82) 
Reclamação Trabalhista - DRT -  (24.966,11) 

 (98.935,01)  (116.174,14) 
Encargos    
FGTS (8.674,64)  (9.693,46) 
INSS Empresa Sat / Terceiros (25.757,53)  (24.768,08) 
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PIS Folha Pagamento (990,30)  (1.048,22) 

 (35.422,47)  (35.509,76) 
Benefícios    
Vale Refeição (15.738,20)  (10.082,78) 
Vale Transporte (5.568,64)  (2.909,29) 

 (21.306,84)  (12.992,07) 
    

 (155.664,32)  (164.675,97) 

 
Em Proventos estão registradas as despesas com remuneração dos funcionários da Fundação. 
 
Nos Encargos encontram-se registrados os valores dos impostos e contribuições, com base nas folhas de 
pagamento dos funcionários da Fundação. 
 
Em Benefícios foram registrados os gastos referentes ao vale refeição e vale transporte dos funcionários da 
Fundação. 
 

26. Despesas com Serviços de Terceiros 2019  2018 

    

Serviços Prestados Pessoa Física    

PF - Contabilidade (33.628,39)  (32.170,69) 

PF - Manutenção / Rep. Móveis e Equipamentos (375,84)  (67,41) 
PF - Cálculo Trabalhista -  (300,00) 
INSS Autônomos  (6.790,87)  (6.345,74) 

 (40.795,10)  (38.883,84) 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica    
PJ - Advocacia (34.847,16)  (54.000,00) 
PJ - Informática Softwares (28.653,82)  (45.506,20) 
PJ - Auditoria (39.000,00)  (36.400,00) 
PJ - Despachante (11.486,14)  (13.757,87) 
PJ - Exames Ocupacionais e Taxas (200,00)  (300,00) 
PJ - Confecção de Chaves (14,00)  (14,00) 

 (114.201,12)  (149.978,07) 
    

 (154.996,22)  (188.861,91) 
 

Em Serviços Prestados Pessoa Física estão registrados valores com despesas de Contabilidade, Manutenção e 
Reparos de Móveis e Equipamentos e INSS dos Autônomos. 
 

Em Serviços Prestados Pessoa Jurídica estão registrados os gastos destinados ao desenvolvimento das 
atividades operacionais da Fundação. 
 
 

27. Despesas Gerais  2019  2018 

    

Correios e Malotes (304,65)  (526,66) 

Telefone e Fax (8.707,93)  (12.332,53) 
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Cópias e Encadernações (655,00)  (180,00) 
Seguro Garantia Contratual (946,87)  - 
Contribuição Sindical / Assistencial (800,00)  (972,31) 
Despesas com Locomoção (2.799,52)  (526,75) 
Fretes e Carretos (199,66)  - 
Lanches e Refeições -  (71,78) 

 
) 

 

27. Despesas Gerais (continuação) 2019  2018 

    

Outros Impostos e Taxas (256,47)  (36,80) 
Despesas com Perdas (7.506,36)  (28,93) 
Despesas Cartoriais e Custas (1.545,76)  (1.984,97) 
FINEP - Convênio Euroqol -  (384.197,96) 
FINEP - Convênio Celtroin (140,81)  - 

 (23.863,03)  (400.858,69) 
 

As Despesas Gerais estão representadas pelas despesas necessárias para o funcionamento diário da 
Fundação. 
 
 

28. Despesas Financeiras 2019  2018 

    

Despesas Bancárias (35.952,35)  (41.336,13) 

Juros e Multas (1.130,71)  (435,49) 

Atualização Impostos e Contribuições (649,93)  - 

 (37.732,99)  (41.771,62) 
 

Nas Despesas Bancárias estão registrados os gastos com tarifas referentes às operações bancárias. 
 

Os Juros e Multas foram sobre os pagamentos de duplicatas realizados com atraso neste exercício. 
 

A Atualização Impostos e Contribuições são os valores dos encargos que foram atualizados devido ao atraso 
neste exercício. 
 
 

29. Despesas Tributárias 2019  2018 

    

IRRF s/ Aplicação Financeira (16.249,12)  (24.393,70) 

IOF s/ Aplicação Financeira (405,34)  (510,90) 

IOF s/ Operação de Câmbio (40,74)  (1.435,42) 

COFINS s/ Aplicação Financeira (3.057,77)  (4.727,02) 

Multa ECF (18.434,30)  - 

Impostos Sobre Serviços (140,00)  - 

 (38.327,27)  (31.067,04) 
 

Em Despesas Tributárias estão registrados gastos com impostos IR, IOF, COFINS e ISS. 
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Em Multa ECF encontra-se o tributo a pagar pelo atraso na entrega da Escrituração Contábil Fiscal. 
 
 

30. Despesas com Materiais e Suprimentos 2019  2018 

    

Impressos / Papelaria -  (141,75) 

Material de Escritório (6.995,51)  (3.166,21) 
Material de Informática (2.348,59)  (575,47) 
Bens de Pequeno Valor (178,07)  (1.126,06) 

 (9.522,17)  (5.009,49) 
 

Em Materiais e Suprimentos estão registradas as despesas necessárias para o funcionamento diário da 
Fundação. 
 
 

31. Despesas de Depreciações e Amortizações 2019  2018 

    

Depreciações e Amortizações (10.453,20)  (11.009,29) 
 

Em Depreciações e Amortizações estão registrados os valores depreciáveis e amortizáveis dos ativos ao longo 
da sua vida útil. 
 
 

32. Processos Judiciais em Andamento    
 

A Fundação possui o seguinte processo judicial em que é Autora: 
 

Processo de Nº 0070448-15.2008.8.19.0001, em que a FUNDACOR é autora contra o Município do Rio de 
Janeiro, na 12ª Vara de Fazenda Pública, em que pleiteou a declaração de Imunidade Tributária e a 
condenação à Repetição do Indébito referente ao Imposto Sobre Serviço (ISS).  
 

O município reconheceu como incontroverso o valor de R$ 4.916.388,94, sendo devidos sobre este montante o 
valor de R$ 983.277,78 (segundo precatório) a título de honorários contratuais (20% sobre o valor).  Assim, o 
primeiro precatório habilitado em nome da Fundação Pro-Coração seria no valor de R$ 3.933.111,15, 
conforme a Nota Explicativa nº 6. 
 
A Fundação possui os seguintes processos em que é Ré: 
 

- Processo Trabalhista nº 0100295-35.2016.5.01.0033 de Neryda Ribeiro K. Franco contra a FUNDACOR, com 
risco Provável, no valor de R$ 60.000,00 conforme Nota Explicativa nº 13; 
 
 

32. Processos Judiciais em Andamento (continuação)   
 

- Processo nº 0000958-31.2011.4.02.5101, que trata de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Federal em face de Victor Grabois e da FUNDACOR, onde em outubro de 2015 foi dada a sentença da 1ª 
instância, considerando o risco provável de condenação pela: Proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica a qual seja sócio majoritário pelo prazo de três anos, provisão de R$ 198.000,00 conforme 
demonstrado em Nota Explicativa nº 13. 
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33. Seguros    

 

A Fundação não possui seguros, incorrendo riscos ao seu imobilizado. 
 
 

34. Gratuidades e Benefícios Concedidos    
 

A FUNDACOR realizou os seguintes Projetos durantes suas atividades no exercício de 2019, que ocorreram 
através de convênios, financiamentos, estudos e pesquisas clínicas que tiveram como executor a FUNDACOR, o 
INC - Instituto Nacional de Cardiologia e o INTO - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil 
Haddad.  Maiores detalhes constam no Relatório Anual de Gestão 2019 (Relatório de Atividades). 
 

 
 

35. Isenções Usufruídas 2019  2018 

    
IRPJ -  740.010,58 
CSLL -  275.043,81 
COFINS 229.769,40  560.402,95 

 229.769,40  1.575.457,34 
 
A entidade demonstra o montante de renúncia fiscal apurado, caso a obrigação devida fosse, sendo 
considerados os cálculos estimados de renúncia fiscal em função de sua natureza de entidade sem fins 
lucrativos.  Tais isenções foram totalmente revertidas nos projetos. 
 

O IRPJ e a CSLL são calculados sobre o superávit do exercício. 
 

O COFINS foi calculado sobre as receitas, com exceção dos voluntários e receitas financeiras. 
 
O INSS não foi calculado, pois a Fundação não usufruiu de qualquer tipo de isenção de contribuições 
previdenciárias (não possui o certificado CEBAS), no decorrer deste exercício. 
 
O PIS não foi calculado sobre a receita, pois a Fundação está sujeita ao recolhimento desta contribuição social 
para o Programa de Integração Social (PIS), calculada sobre a folha de pagamento à alíquota de 1%. 
 
 
36. Avaliação de Desempenho 2019  2018 

       
Liquidez Corrente       

         

 Ativo Circulante  
= 

2.228.116,49 
 29,66 

 
10,32 

 Passivo Circulante  75.126,26  
       

Imobilização do Patrimônio       

         
 Ativo Não Circulante - RLP x 100 

= 
157.274,00 x 100 

 2,62% 
 

2,50% 
 Patrimônio Líquido 5.994.335,01  
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A Fundação apresenta situação de liquidez corrente segura quanto ao cumprimento de suas obrigações de 
curto prazo, pois este índice mede o quanto esta possui de investimentos no Ativo Circulante para cada R$ 1,00 
em exigibilidade no Passivo Circulante, ou seja, para cada R$ 1,00 devido, a mesma detém R$ 29,66. 
 
 
36. Avaliação de Desempenho (continuação)    

 
O Grau de Imobilização demonstra que a Fundação possui investido no Ativo Imobilizado o equivalente a 2,62% 
do Patrimônio Líquido em 2019. 
 
 

37. Eventos Subsequentes   

 
Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações 
contábeis, bem como as operações da Fundação. 

 
 
 
 
 


