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REGIMENTO 

do 

CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA MULTIUSUÁRIO 

 

Artigo 1º. O CePeM-HUPE, Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto, cuja criação foi regulamentada pelo Ato de Execução de Decisão Administrativa (AEDA) – 

011/REITORIA/2018, tem sua organização regulada por este Ato Normativo. 

 

Artigo 2º. O presente Regimento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

TÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 3º. O presente Ato dispõe sobre a estruturação do Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (CePeM-HUPE), regulamentando e disciplinando suas atividades. 

 

Artigo 4º. O CePeM tem por finalidades a pesquisa clínica, a produção acadêmica e o ensino em 

pesquisa na área das Ciências da Saúde, com o objetivo maior de subsidiar a melhoria na qualidade do 

atendimento às necessidades de saúde de nossa população. 

 

Artigo 5º. O CePeM é administrativamente vinculado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), 

academicamente vinculado à Faculdade de Ciências Médicas (FCM), e subordinado ao Reitor da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

ESTRUTURA GERAL DO CePeM 

 

Artigo 6º. O CePeM será dirigido diretamente por um Coordenador Científico e por um Coordenador 

Científico Adjunto, e terá um Conselho Superior, um Conselho Consultivo e um Comitê Gestor 

integrando sua estrutura administrativa e operacional. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUTURA DO CONSELHO SUPERIOR 

 

Artigo 7º. O CePeM terá um Conselho Superior com a seguinte composição básica: 

I. Coordenador Científico; 

II. Coordenador Científico Adjunto; 

III. Coordenador Administrativo; 

IV. Coordenador Administrativo Adjunto; 

V. Coordenador Acadêmico; 

VI. Coordenador Acadêmico Adjunto. 

 

Artigo 8º. O Coordenador Científico e o Coordenador Científico Adjunto deverão ter graduação em 

Medicina e ser Professor Titular ou Associado de cargo efetivo da FCM ou do Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da UERJ. Ambos deverão ainda ter atividade de pesquisa clínica 

reconhecida e ser orientadores do corpo docente permanente de pelo menos um dos programas de pós-

graduação da FCM vinculados à área de Medicina I (ou seus sucedâneos) da CAPES. 

 

Parágrafo Único – Excepcionalmente, ouvido o Conselho Consultivo do CePeM, o Coordenador 

Científico Adjunto poderá ser Professor Adjunto de cargo efetivo da UERJ. Neste caso, o docente 

indicado para a Coordenação Adjunta terá que ser Professor Adjunto há mais de seis anos na UERJ, 

ter obtido, há mais de dez anos, o título de Doutor em programa de pós-graduação stricto sensu 

credenciado na CAPES e atender aos demais critérios do Artigo 10º, por ocasião da indicação para a 

Coordenação Adjunta. 

 

Artigo 9º. O Coordenador Científico e o Coordenador Científico Adjunto serão nomeados por Portaria 

do Reitor da UERJ. 

 

Artigo 10º. O Coordenador Científico, o Coordenador Científico Adjunto e os membros do Comitê 

Gestor terão um mandato de 4 (quatro) anos, sem a possibilidade de recondução sucessiva. 

 

Artigo 11º. O Coordenador Administrativo será o Diretor do HUPE e o Coordenador Administrativo 

Adjunto será o Vice-diretor do HUPE. 
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Artigo 12º. O Coordenador Acadêmico será o Diretor da FCM e o Coordenador Acadêmico Adjunto 

será o Vice-diretor da FCM. 

 

CAPÍTULO III 

ESTRUTURA DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

Artigo 13º. O CePeM terá um Conselho Consultivo com os seguintes membros: 

I. Coordenação do CePeM; 

II. Coordenador de Pesquisa da FCM; 

III. Coordenador Geral de Pós-graduação da FCM; 

IV. Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas; 

V. Coordenador do Programa de Pós-graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental; 

VI. Representante da Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (SR-2). 

 

Artigo 14º. O representante SR-2 será indicado pelo Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa através de 

Comunicação Interna ao Conselho Superior do CePeM. O representante PR-2 deverá ser docente atuante 

na área de Ciências Biomédicas com grau de Doutor obtido há mais de 10 anos. 

 

Artigo 15º. Os membros do Conselho Consultivo serão nomeados por Portaria conjunta da Pró-reitoria 

de Pós-graduação e Pesquisa e da Diretoria do HUPE. 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRUTURA DO COMITÊ GESTOR 

 

Artigo 16º. O CePeM terá um Comitê Gestor com a seguinte composição básica: 

I. Coordenação do CePeM; 

II. Coordenação de Planejamento e Pesquisa; 

III. Coordenação de Inovação e Tecnologia; 

IV. Coordenação de Ensino e Eventos; 

V. Coordenação de Infraestrutura. 

 

Artigo 17º. A Coordenadoria de Planejamento e Pesquisa, a Coordenadoria de Inovação e Tecnologia, 

e a Coordenadoria de Ensino e Eventos serão dirigidas por três diferentes Professores, todos médicos 
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com grau de Doutor e de cargo efetivo da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) ou do Instituto de 

Biologia Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da UERJ. 

 

Artigo 18º. Os coordenadores de Planejamento e Pesquisa, de Inovação e Tecnologia, e de Ensino e 

Eventos serão indicados pelo Conselho Superior do CePeM. 

 

Artigo 19º. Os membros do Comitê Gestor serão nomeados por Portaria conjunta da Pró-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa e da Diretoria do HUPE. 

 

Artigo 20º. Os membros do Comitê Gestor terão um mandato de 4 (quatro) anos, sem a possibilidade 

de recondução sucessiva. 

 

TÍTULOIII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

ATRIBUIÇÕES DO CePeM 

 

Artigo 21º. São atribuições do CePeM: 

I. Promover e fomentar a pesquisa clínica, a produção acadêmica e o ensino em pesquisa na área 

das Ciências da Saúde; 

II. Estimular e ampliar o emprego da metodologia científica em Saúde; 

III. Realizar cursos sobre metodologia científica em Saúde, visando, principalmente, a preparação 

técnica especializada e sistemática, com a aplicação de conhecimentos propedêuticos de ciências 

afins, como: estatística, prática clínica baseada em evidências, métodos quantitativos; 

IV. Promover intercâmbio com outras universidades ou instituições, nacionais ou estrangeiras, e 

indicar professores e profissionais da Saúde para bolsas de estudo no exterior, e posterior 

aproveitamento em seus próprios serviços ou em outras atividades universitárias; 

V. Promover a preparação de material básico para cursos especiais, a publicação de estudos e 

pesquisas, assim como a tradução de obras estrangeiras; 

VI. Realizar pesquisas e estudos relacionados à Saúde, do interesse de organizações públicas ou 

privadas; 

VII. Promover o intercâmbio de informações e experiências em assuntos de Saúde no âmbito nacional 

e internacional, público e privado; 
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VIII. Prestar, no âmbito das suas finalidades, colaboração, assistência ou orientação técnica à 

administração pública direta e indireta, incluindo a atividade de consultoria; 

IX. Desenvolver programas e projetos de consultoria em metodologia científica em Saúde; 

X. Manter um centro de documentação para sistematizar e divulgar conhecimentos técnicos 

relacionados aos objetivos permanentes do Centro de Pesquisa; 

XI. Promover a divulgação e edição de trabalhos e pesquisas empreendidas pelo CePeM, através de 

monografias, dissertações, teses, cadernos técnicos e documentos de estudos de interesse do 

Centro Biomédico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 

XII. Manter serviço de documentação didática e técnica; 

XIII. Estabelecer vínculos institucionais com organismos ou entidades que tenham finalidades 

análogas, nacionais ou internacionais, visando à troca de informações e documentos de interesse 

do Estado do Rio de Janeiro e da República Federativa do Brasil; 

XIV. Mapear potenciais de fomento à pesquisa; 

XV. Facilitar a captação de recursos, prestação de contas, elaboração de banco de dados e análise 

estatística; 

XVI. Estimular a criação de novos grupos de pesquisa e pequenas empresas de inovação tecnológica. 

 

CAPÍTULO II 

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR 

 

Artigo 22º. São atribuições do Conselho Superior do CePeM: 

I. Supervisionar as atividades do Conselho Consultivo e do Comitê Gestor; 

II. Analisar o Relatório Anual de Atividades elaborado conjuntamente pelo Conselho Consultivo e 

pelo Comitê Gestor, aprovando-o ou recomendando sua revisão; 

III. Supervisionar a gestão dos recursos à disposição do CePeM; 

IV. Indicar os coordenadores de Planejamento e Pesquisa, de Inovação e Tecnologia, e de Ensino e 

Eventos do Comitê Gestor; 

V. Dar diretrizes para o planejamento estratégico das normas de funcionamento, ocupação dos 

espaços físicos e desenvolvimento dos grupos de pesquisa; 

VI. Homologar ou modificar a indicação dos espaços físicos do CePeM necessários para execução 

dos projetos aprovados e encaminhados pelo Conselho Consultivo; 

VII. Convocar o Conselho Consultivo e o Comitê Gestor sempre que necessário. 
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CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Artigo 23º. São atribuições exclusivas do Coordenador Científico do CePeM: 

I. Representar o CePeM, no âmbito das suas finalidades; 

II. Dirigir e supervisionar as atividades técnicas e administrativas; 

III. Coordenar a realização do planejamento estratégico das normas de funcionamento, ocupação dos 

espaços físicos e desenvolvimento dos grupos de pesquisa; 

IV. Promover a articulação entre o CePeM e as unidades que compõem a Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, dentro das finalidades do Centro de Pesquisa; 

V. Promover convênios com entidades nacionais ou internacionais, com objetivo de captar recursos 

ou a própria prestação de serviços; 

VI. Gerir os recursos à disposição do CePeM. 

 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

Artigo 24º. O Conselho Consultivo tem como objetivo assessorar o Conselho Superior do CePeM no 

que concerne a temas relevantes ligados à pesquisa clínica. 

 

Parágrafo Único – Caberá ao Conselho Superior do CePeM a análise e possível implementação das 

sugestões oriundas de suas discussões. 

 

Artigo 25º. São atribuições do Conselho Consultivo: 

I. Estabelecer os critérios que serão utilizados para selecionar os projetos de pesquisa clínica que 

serão implementados no CePeM; 

II. Selecionar os projetos de pesquisa clínica que serão implementados; 

III. Verificar que todos os projetos aprovados contam com a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do HUPE/UERJ; 

IV. Indicar para o Conselho Superior os espaços físicos do CePeM necessários para execução dos 

projetos aprovados; 

V. Avaliar anualmente, com suporte das coordenadorias, a execução dos projetos de pesquisa clínica 

implementados no CePeM; 
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VI. Cancelar projetos que violem as propostas originais sem a devida justificativa ou em caso de 

falha profissional e/ou ética grave. 

 

CAPÍTULO V 

ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ GESTOR 

 

SEÇAO I 

DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA 

 

Artigo 26º. São atribuições do Coordenador de Planejamento e Pesquisas: 

I. Assessorar no estabelecimento das diretrizes e ações inerentes ao CePeM; 

II. Acompanhar as atividades do CePeM e avaliar seus resultados, sugerindo medidas que visem 

melhorar o desempenho do mesmo; 

III. Coordenar e controlar a programação de utilização dos espaços físicos do CePeM; 

IV. Manter cadastro atualizado dos Grupos de Pesquisa com projetos já realizados, em andamento 

ou previstos para o CePeM; 

V. Desenvolver um sistema de acompanhamento e avaliação da programação anual do CePeM; 

VI. Promover trabalhos necessários à criação e implantação de cursos no campo da metodologia 

científica em Saúde; 

VII. Promover a divulgação e a edição de trabalhos e pesquisas empreendidas que tenham a 

participação do CePeM; 

VIII. Executar as atividades relacionadas com documentação, biblioteca, intercâmbio e divulgação de 

trabalhos sobre metodologia científica em Saúde; 

IX. Promover e executar serviços de tradução e resumo de publicações de interesse do CePeM; 

X. Subsidiar bibliografia para a coleta e preparação do material técnico sobre metodologia científica 

em Saúde; 

XI. Proporcionar integração com o Comitê de Ética em Pesquisa do HUPE. 

 

SEÇÃO II 

DA COORDENADORIA DE ENSINO E EVENTOS 

 

Artigo 27º. São atribuições do Coordenador de Ensino e Eventos: 

I. Articular o aperfeiçoamento do ensino da metodologia científica em Saúde com outras instituições, 

nacionais e internacionais; 
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II. Estabelecer e estreitar contato com editoras, livrarias, bancos de teses e estabelecimentos análogos, 

mantendo o CePeM sempre atualizado na metodologia científica em Saúde; 

III. Promover cursos de atualização nas áreas de epidemiologia, metodologia científica, bioestatística 

e pesquisa clínica; 

IV. Organizar a participação de alunos de graduação em iniciação científica nos projetos de pesquisa 

realizados no CePeM; 

V. Incentivar a integração de disciplinas dos diversos programas de pós-graduação da FCM e do 

IBRAG que tenham participação dos grupos de pesquisa com projetos no CePeM; 

VI. Manter registro atualizado sobre as atividades dos programas de pós-graduação a serem realizadas 

nas áreas do CePeM; 

VII. Organizar a realização de eventos científicos, teóricos e práticos, nas dependências do CePeM; 

VIII. Buscar apoios técnicos, científicos e financeiros para viabilizar a realização de eventos ligados ao 

Centro de Pesquisa, dentro ou fora de suas dependências. 

 

SEÇÃO III 

DA COORDENADORIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Artigo 28º. São atribuições do Coordenador de Inovação e Tecnologia: 

I. Incentivar e apoiar a criação de novas empresas com baixo custo de manutenção, potencial para 

rápido crescimento e ganhos progressivos (“startup”); 

II. Realizar cadastro e acompanhamento dos projetos que apresentam iniciativas de inovação 

tecnológica; 

III. Orientar e acompanhar os procedimentos de proteção e transferência de tecnologia; 

IV. Buscar parcerias locais, regionais, nacionais e internacionais para os projetos de inovação, sempre 

com objetivos de atender a demandas da sociedade; 

V. Manter integração com o Departamento de Inovação da UERJ. 

 

SEÇÃO IV 

DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E FINANCEIRA 

 

Artigo 29º. São atribuições do Coordenador de Infraestrutura e Financeiro: 

I. Assegurar os serviços de protocolo, documentos, correspondência e arquivos; 

II. Requisitar, distribuir e controlar material permanente e de consumo; 

III. Assegurar serviços de manutenção, limpeza e conservação do CePeM; 
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IV. Manter registro do patrimônio e zelar pelos bens de qualquer natureza em uso no CePeM; 

V. Manter atividades pertinentes à administração de pessoal; 

VI. Exercer qualquer atividade administrativa que lhe seja atribuída; 

VII. Auxiliar, com as demais Coordenadorias do CePeM, na preparação da Proposta Orçamentária; 

VIII. Coordenar a elaboração das demonstrações financeiras e demais relatórios previstos em lei e 

normas internas da UERJ; 

IX. Assegurar a execução, acompanhamento e controle orçamentário; 

X. Processar as despesas e controlar a aplicação dos recursos financeiros à disposição do CePeM; 

XI. Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos planos financeiros aprovados, com ênfase no 

equilíbrio entre ingressos e desembolsos dos recursos decorrentes das atividades do CePeM; 

XII. Analisar, interpretar, classificar e registrar, segundo o Plano de Contas, os documentos originais 

resultantes dos fatos contábeis ocorridos no CePeM; 

XIII. Observar, em matéria contábil e financeira, a orientação técnica da Diretoria de Administração 

Financeira da UERJ; 

XIV. Acompanhar as normas e instruções do CePeM e do Conselho de Curadores, sobre contabilidade 

financeira. 

 

TÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Artigo 30º. O Conselho Superior deverá se reunir, pelo menos, uma vez a cada bimestre. 

 

Parágrafo Único – As reuniões do Conselho Superior do CePeM poderão ser solicitadas por qualquer 

um de seus membros, pelo Conselho Consultivo, pelo Comitê Gestor, pela Direção do HUPE, pela 

Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa ou pela Reitoria. 

 

Artigo 31º. O Conselho Consultivo deverá se reunir, pelo menos, duas vezes por ano. 

 

Parágrafo Único – As reuniões poderão ser convocadas por qualquer um de seus membros ou pelo 

Conselho Superior do CePeM. 

 

Artigo 32º. O Comitê Gestor deverá se reunir, pelo menos, uma vez por mês. 
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Parágrafo Único – As reuniões poderão ser convocadas por qualquer um de seus membros ou pelo 

Conselho Superior do CePeM. 

 

Artigo 33º. As reuniões do Conselho Superior, do Conselho Consultivo e do Comitê Gestor ocorrerão 

com quórum simples. 

 

§1º – A presidência das reuniões caberá à Coordenação Científica do CePeM. Nos casos em que o 

Coordenador Científico ou o Coordenador Científico Adjunto não puderem presidir as reuniões, a 

presidência caberá ao docente com maior titulação ou, em caso de empate neste critério, ao docente 

com maior tempo de carreira na UERJ. 

 

§2º – Em caso de empate nas votações, o voto de minerva será da presidência da reunião. 

 

Artigo 34º. As reuniões ordinárias do Conselho Superior e do Conselho Consultivo deverão ser 

marcadas com antecedência mínima de uma semana. 

 

Parágrafo Único – Mudanças no Regimento do CePeM somente podem ser aprovadas em reuniões 

ordinárias do Conselho Superior, ouvidos o Conselho Consultivo e o Comitê Gestor. 

 

TÍTULO V 

DA INFRAESTRUTURA 

 

Artigo 35º. O CePeM-HUPE terá como infraestrutura permanentemente vinculada o pavilhão do 

CePeM, localizado no Campus Biomédico da UERJ, situado na Av. 28 de Setembro, Vila Isabel, Rio de 

Janeiro, RJ. 

 

Artigo 36º. Os ambientes (salas, laboratórios, consultórios e demais espaços) do pavilhão do CePeM 

serão distribuídos em função das finalidades descritas no Artigo 4o e em acordo com determinações do 

Conselho Superior. 

 

Artigo 37º. O pessoal de portaria, segurança, limpeza e manutenção do pavilhão CePeM será contratado 

e mantido pelo HUPE. 
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Artigo 38º. Os equipamentos, mobiliário e ferramentas/instrumentos alocados no pavilhão do CePeM 

pelos coordenadores dos projetos aprovados para implementação ficarão sob a responsabilidade 

patrimonial dos referidos coordenadores. Os equipamentos, mobiliário e ferramentas/instrumentos de 

responsabilidade patrimonial do CePeM que forem alocados para uso nos projetos aprovados ficarão sob 

a guarda dos coordenadores destes projetos. 

 

Parágrafo Único – Os coordenadores que tenham sob sua guarda bens patrimoniais do CePeM são 

responsáveis pela manutenção em perfeito estado dos referidos bens até a devolução dos mesmos ao 

CePeM após a conclusão dos projetos. 

 

Artigo 39º. A alocação, pelo Conselho Superior, dos espaços físicos no pavilhão do CePeM para os 

projetos aprovados para implementação não é de natureza permanente. A pertinência e/ou conveniência 

da alocação destes espaços físicos para os projetos selecionados e implementados deverá ser revista 

periodicamente, em intervalo de tempo a ser indicado pelo Conselho Consultivo. 

 

Parágrafo Único – O Diretor do HUPE, o Vice-diretor do HUPE, os membros do Conselho Superior, 

do Conselho Consultivo e do Comitê Gestor terão acesso a todos os espaços físicos do CePeM, 

respeitadas a privacidade e segurança dos pacientes em atendimento. 

 

Artigo 40º. Após a conclusão dos projetos aprovados pelo Conselho Consultivo ou encerrados por este 

por insuficiência de mérito, os espaços físicos alocados para os mesmos no pavilhão do CePeM deverão 

ser entregues à Coordenadoria de Infraestrutura e Financeira em perfeita condição de uso. O mesmo se 

aplica a todos os equipamentos, mobiliário e ferramentas/instrumentos de responsabilidade patrimonial 

do CePeM que foram temporariamente alocados para os referidos projetos. 

 

§1º – A responsabilidade pelo cumprimento do que determina o artigo em tela é exclusivamente do 

coordenador do projeto que fez uso da infraestrutura do CePeM. 

 

§2º – A responsabilidade pela realocação fora do pavilhão do CePeM dos equipamentos, mobiliário 

e ferramentas/instrumentos associados ao projeto de pesquisa implementado e que não são 

responsabilidade patrimonial do CePeM é exclusivamente do coordenador do projeto que fez uso da 

infraestrutura disponibilizada. 
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§3º – O coordenador do projeto terá 30 dias corridos após a conclusão do mesmo para cumprir o que 

determina o artigo em tela. Vencido este prazo, a Coordenadoria de Infraestrutura e Financeira poderá 

tomar as providências necessárias para liberar o espaço físico, equipamentos, mobiliário e 

ferramentas/instrumentos do CePeM para um novo projeto. 

 

ANEXO 

 

ORGANOGRAMA DO CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA MULTIUSUÁRIO 

 


