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Informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei 

8.958/1994 
 

 Nesta seção são apresentadas informações sobre projetos que a UnB desenvolve em parceria 

com as fundações de apoio (FUNAPE/GO, FINATEC e FAHUB). Cada fundação possui dois 

quadros: o primeiro versa sobre informações de projetos e instrumentos contratuais, e o segundo, 

informa os recursos (financeiros, materiais e humanos) da universidade envolvidos nesses acordos.  
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Quadro 1. Projetos e Instrumentos Contratuais da FUNAPE/GO 

 

 

 

 

Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – FUNAPE/GO 

CNPJ: 00.799.205/0001-89 

Página na Internet: http://www.funape.org.br/site/ 

Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

1 Pesquisa 53.070 Convênio 
Geração de modelos prospectivos para minério 

de ferro na província Mineral de Carajás. 
5.10.11 5.3.16 872.516,53 91.000,00 

2 

Pesquisa, 

Desenvolvi-

mento 

Científico e 

Desenvolvi-

mento 

Tecnológico 

6000.0069816.11.4 Convênio 

Promover o fortalecimento e consolidação dos 

programas de formação nos cursos de 

graduação, mestrado e doutorado, em temas 

relacionados à automação, controle e otimização 

de dispositivos e processos na exploração de 

petróleo. 

21.11.11 20.9.15 2.738.658,40 - 

3 

Pesquisa e 

Desenvolvi-

mento 
Institucional 

29 Convênio 
Controle de injeção de água em reservatórios de 

petróleo. 
1.3.12 1.9.15 735.600,00 - 

4 

 

 

Pesquisa e 

Desenvolvi-

mento 

Científico 

6000.0069817.11.4 Convênio 

Promover o fortalecimento e consolidação dos 

programas de formação nos cursos de mestrado 

e doutorado, em temas relacionados à tecnologia 

de materiais metálicos e cerâmicos, mudanças 

climáticas, energias renováveis e 

desenvolvimento sustentável. 

21.11.11 21.3.16 964.280,40 250.703,76 

5 

Pesquisa e 

Desenvolvi-

mento 

Científico 

4500076993 Contrato 

Executar um projeto de P&D intitulado 

"pesquisa e desenvolvimento de dispositivo de 

fluxo linearmente variável para aplicação em 

reatores e, ou transformadores”. 

28.5.12 28.11.15 362.801,57 198.429,26 
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Fonte: FUNAPE/GO.

Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

6 
Pesquisa e 

Extensão 
23106009795/2013-61 Contrato 

Contratação da FUNAPE, com a finalidade de 
dar suporte para o desenvolvimento de projeto 

de ensino, pesquisa, extensão de interesse da 

FUB, intitulado “estudos especializados e 

planos estratégicos, com foco na cadeia 

produtiva como suporte na confecção de 

projeto técnico, acompanhamento à 

implementação e monitoramento de 

empreendimentos agroindustriais em 

assentamentos da reforma agrária, localizados 

na região Centro-Oeste, em três estados da 

região Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo) e em um estado da região Norte 
(Rondônia)”, inclusive na gestão administrativa 

e financeira estritamente necessária a execução 

desse projeto. 

15.10.13 15.4.16 22.596.468,33 6.520.000,00 

7 

Pesquisa e 

Desenvolvi-

mento 

Científico 

4.500.082.729 Contrato 

Execução do projeto de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico denominado 

"ensaios e modelagem da resistência à fadiga 

eólica da montagem grampo de suspensão/cabo 

para condutores de alumínio submetidos a altos 

níveis de EDS". 

7.5.14 7.9.18 2.150.236,00 388.199,55 

8 

Pesquisa e 

Desenvolvi-

mento 

Científico 

272.2014 Convênio 

Projeto de pesquisa e desenvolvimento 

intitulado "desenvolvimento de metodologia 

para redução de custos na estimativa de vida à 

fadiga de cabos condutores de energia". 

9.5.14 9.9.17 1.958.970,00 534.800,00 

Totais 32.379.531,23 7.983.132,57 
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Quadro 2. Recursos da FUNAPE/GO repassados a UnB                                         Valores em R$ 1,00 

Fonte: FUNAPE/GO. 

 

A FUNAPE/GO relatou que, da totalidade de contratos e convênios da instituição com a 

UnB, não foram executadas despesas da universidade relativas aos aspectos financeiros, materiais e 

humanos.  

No caso de acordos que contam com a participação de alunos e professores da entidade 

educacional, existe o pagamento de bolsas de pesquisa, ensino ou extensão. Contudo, a fundação 

ressaltou que a origem desses auxílios advém diretamente de contratantes/concedentes, pois as 

bolsas foram custeadas com recurso de captação externa (extraorçamentária) à UnB, que 

perfizeram, em 2015, o valor total de R$ 1.319.513,10. 

Nº Tipo 
Financeiro Materiais Humanos 

Valor Tipo Valor Quantidade Valor 

53.070 Convênio 0,00 - 0,00 7 40.240,00 

6000.0069816.11.4 Convênio 0,00 - 0,00 15 224.634,70 

29 Convênio 0,00 - 0,00 6 118.200,00 

6000.0069817.11.4 Convênio 0,00 - 0,00 5 178.790,40 

4500076993 Contrato 0,00 - 0,00 9 60.600,00 

23106009795/2013-61 Contrato 0,00 - 0,00 0 - 

4.500.082.729 Contrato 0,00 - 0,00 10 338.548,00 

 272. 2014 Convênio 0,00 - 0,00 10 358.500,00 

Totais 0,00  0,00 62 1.319.513,10 
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         Quadro 3. Projetos e Instrumentos Contratuais da FINATEC 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC 

CNPJ: 37.116.704/0001-34 

Página na Internet: http://www.finatec.org.br/site/ 

Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

1 Pesquisa e Extensão 8825 Contrato 

Formação de parceria entre a FUB e a 

FINATEC, com vistas ao desenvolvimento do 

Projeto "Brazilian Bureau to Enhance the 

Bilateral Cooperation Between Brazil and 

Europe - B.Bice+". 

20.2.13 2.1.16 - - 

2 Ensino 9039 Contrato 

Formar especialistas em saúde da família, em 

larga escala, em apoio ao processo de 

estruturação e organização da atenção básica, 

ampliando a efetividade clínica e a eficiência na 

gestão do cuidado à saúde, na perspectiva da 

consolidação do Sistema Único de Saúde. 

6.11.13 10.9.15 1.746.000,00 - 

3 Pesquisa 9093 Contrato 

Contratação da FINATEC, com a finalidade de 
dar apoio às atividades de gestão administrativa 

e financeira à execução do projeto de pesquisa 

“Doenças Transmissíveis e Situação 

Socioeconômica no Brasil: Análise Espacial”. 

Investigar a distribuição espacial dos 

indicadores epidemiológicos das doenças 

transmissíveis no Brasil, e em seus municípios, 

no período de 2000-2010. Analisar a associação 

entre a ocorrência de doenças transmissíveis e 

indicadores socioeconômicos no Brasil, em 

nível ecológico, nos anos de 2000 e 2010. 

13.12.13 9.5.15 585.310,00 - 
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Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

4 Pesquisa e Extensão 9092 Contrato 

Contratação da FINATEC, com a finalidade de 

dar apoio ao projeto “Desenvolvimento de 

Metodologia para Formação de Gestores 

Culturais nos Estados e Municípios do Centro-

Oeste”, com o objetivo de formar gestores 

municipais e estaduais, capazes de gerir bens e 

serviços culturais por intermédio de políticas 

locais coadunadas com o Sistema Nacional de 

Cultura. 

18.12.13 30.5.15 1.067.900,00 - 

5 Pesquisa 9111 Contrato 

Contratação da FINATEC, com a finalidade de 
dar apoio ao projeto “Observatório de Políticas 

Públicas de Cidadania, Diversidade e Gestão 

Cultural”. 

27.12.13 31.5.15 444.553,00 - 

6 Pesquisa e Extensão 9739 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 

Projeto de "Artes marciais tradicionais: estudo 

do processo de implantação do Karatê 

Kyokushin no Brasil e comemoração aos 40 

anos da modalidade esportiva no Brasil", 

oriundo do Termo de Execução Descentralizada 

firmado entre o Ministério dos Esportes e a 

Fundação Universidade de Brasília (Processo n° 

23106.014403/2014-67). 

13.1.15 13.1.16 859.046,00 859.046,00 

7  Pesquisa 9192 Contrato 

Projeto “Observatório e Rede Latino-Americana 

da Justiça de Transição", oriundo do Termo de 
Cooperação firmado entre o Ministério da 

Justiça e a Fundação Universitária de Brasília - 

Processo nº. 08802.004908/2013-91.  Manter o 

Observatório da Rede Latino-Americana da 

Justiça de Transição; atuar como sede da 

Secretaria Executiva da Rede; organizar 

encontros anuais; implementar as decisões do 

Comitê Executivo da Rede; manter o 

Observatório e providenciar a eleição da 

próxima sede e para continuidade da Rede; 

estimular e fomentar processos para a ampliação 
e o fortalecimento da Rede. 

28.4.14 28.4.16 290.000,00 - 
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Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

8 Pesquisa 9608 Contrato 

Constitui objeto deste instrumento a contratação 

da FINATEC para apoiar a execução e o 

desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Regularização Ambiental e 

Diagnóstico dos Sistemas Agrários dos 

Assentamentos da Região Norte do Estado do 

Mato Grosso”, oriundo do Termo de Execução 

Descentralizada n° 17, firmado entre o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA e a Fundação Universidade de Brasília 

(Processo n° 23106.014018/2014-10). 

3.6.15 3.6.16 42.081.128,80 3.502.000,00 

9 Extensão 9747 Contrato 

Constitui objeto desse instrumento a contratação 

da Fundação de Apoio, com a finalidade de dar 
suporte na gestão administrativa e financeira do 

projeto "Mais Cultura UnB", objeto do Termo 

de Execução Descentralização n° 

01400.058103/2015-11, celebrado entre a FUB 

e o Ministério da Cultura em 6 de outubro de 

2015. 

3.11.15 6.10.17 995.950,00 - 

10  Ensino 9748 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 

Projeto de "Doutorado Interinstitucional - 

DINTER", oriundo do Termo de Execução 

Descentralizada n° 1/2015, firmado entre a 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 

UFERSA e a Fundação Universidade de 
Brasília (Processo n° 23106.012290/2015-46). 

27.11.15 27.1.20 1.159.680,08 - 
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Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

11 Ensino 9749 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 

Projeto de "Mestrado Interinstitucional - 

MINTER", oriundo do Termo de Execução 

Descentralizada n° 01/2015, firmado entre a 

Universidade Federal do Acre - UFAC e a 

Fundação Universidade de Brasília (Processo n° 

23106.012781/2015-97). 

27.11.15 31.12.17 960.400,00 - 

Totais 50.189.967,88 4.361.046,00 

Fonte: FINATEC. 
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     Quadro 4. Recursos da UnB envolvidos em projetos da FINATEC                                  Valores em R$ 1,00 

Nº Tipo 
Financeiro Materiais Humanos 

Valor Tipo Valor  Quantidade Valor  

 9039 Contrato 0,00 - 0,00 26 494.390,30 

9093 Contrato 0,00 - 0,00 3 32.000,00 

9092 Contrato 0,00 - 0,00 165 315.550,00 

9111 Contrato 0,00 - 0,00 11 66.340,59 

9192 Contrato 0,00 - 0,00 18 81.803,68 

9739 Contrato 0,00 - 0,00 6 105.890,48 

Totais 0,00  0,00 229 1.095.975,05 

     Fonte: FINATEC. 

No exercício de 2015, a FINATEC informou que não foram envolvidos recursos financeiros 

e materiais da UnB em seus projetos. Porém, foram pagas bolsas de estágio, iniciação científica e 

auxílio ao pesquisador, que atingiram o montante de R$ 1.095.975,05.   
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Quadro 5. Projetos e Instrumentos Contratuais da FAHUB 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília - FAHUB 

CNPJ: 04.557.109/0001-85 

Página na Internet: http://www.fahub.org.br/ 

Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

1 
Desenvolvimento  

Tecnológico  
S/n 

Contrato de 

Prestação de 

Serviços 

SABIN - Serviço técnico científico de análises 

clínicas na área de Imuno-Genética Humana – 

Exames: EMA IgA, tTG IgA, ASCA IgA e 

ASCA IgG. Contrato com prazo de vigência de 

12 meses, prorrogado sucessivamente por igual 

período em caso de silêncio das partes. 

Executado na Faculdade de Medicina.  

10.7.13 10.7.16 - 2.036.603,35 

2 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Termo de 

Acordo para 

Realização de 

Estudo Clínico 

HCOR 03/00129/2015 - Efeito do Programa 

Alimentar Brasileiro Cardioprotetor na redução 

de eventos e fatores de risco na prevenção 

secundária para doença cardiovascular: Um 

Ensaio Clínico Randomizado. Executado no 
Hospital Universitário de Brasília. 

10.8.15 31.12.17 - 6.300,00 

3 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n Contrato 

AC-052-414/COMPASS 2 - Efeitos da 

combinação de bosentana e sildenafil versus 

monoterapia com sildenafil sobre a morbidade e 

mortalidade em pacientes sintomáticos com 

hipertensão arterial pulmonar – estudo 

multicêntrico, duplo-cego, randomizado, 

placebo-controlado, em grupos paralelos, 

prospectivo, direcionado por eventos, de Fase 

IV. O contrato permanece válido pela duração 

do estudo (até que o relatório final seja 

finalizado e aceito pela contratante). Executado 
no Hospital Universitário de Brasília.   

17.8.09 - - 4.552,80 
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Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

4 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato de 

Pesquisa Clínica 

IMCL CP11-0805 - Estudo randomizado, fase 

III, multicêntrico, aberto de Quimioterapia com 

Pemetrexed-Cisplatina mais necitumumabe 

IMC11F8 versus Quimioterapia com 

Pemetrexed-Cisplatina somente no tratamento 

de primeira linha de pacientes com Câncer de 

Pulmão de não-pequenas células (NSCLC) de 

Histologia não-escamosa em estágio IV. O 

contrato continuará em vigor até que os 

objetivos do estudo sejam atingidos. Executado 

no Hospital Universitário de Brasília.   

5.2.10 - - - 

5 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato de 

Pesquisa Clínica 

IMCL CP11-0806 - Estudo randomizado, fase 

III, multicêntrico, aberto de quimioterapia com 
Gencitabina-Cisplatina mais necitumumabe 

(IMC-11F8, versus quimioterapia com 

Gencitabina-Cisplatina somente no tratamento 

de primeira linha de pacientes com câncer de 

pulmão de não-pequenas células (NSCLC) de 

histologia escamosa em estágio IV. O contrato 

continuará em vigor até que os objetivos do 

estudo sejam atingidos. Executado no Hospital 

Universitário de Brasília.   

5.2.10  - - 

6 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato de 

Participação em 

Estudo Clínico 

RACO NF MVR02 - Estudo prospectivo, 

randomizado, multicêntrico, aberto, de fase III 

de imunoterapia específica ativa com 
racotumomabe mais o melhor tratamento de 

apoio versus o melhor tratamento de apoio em 

pacientes com câncer pulmonar de não-

pequenas  células avançado. O Contrato terá seu 

término quando da apresentação do relatório 

final. Executado no Hospital Universitário de 

Brasília.   

25.8.11  - 84,00 
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Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

7 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato de 

Prestação de 

Serviços de 

Pesquisas de 

Medicamentos 

CSOM230C2305 - Estudo multicêntrico, 

randomizado, cego, para avaliar a segurança e 

eficácia de pasireotida LAR versus octreotida 

LAR em pacientes com acromegalia em 

atividade. O contrato vigorará até a visita de 

encerramento de ensaio clínico, a ser conduzido 

pela contratante. Executado no Hospital 

Universitário de Brasília.   

4.12.08 - - 31.915,29 

8 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato de 

Estudo Clínico 

2-55-52030-730/TR321 - Estudo clínico duplo-

cego, randomizado, controlado por placebo para 

pesquisar a eficácia e a segurança de somatuline 

depot (Lanreotida) Injeção no tratamento da 

síndrome carcinóide. O contrato expirará 
mediante a realização completa do trabalho. 

Executado no Hospital Universitário de Brasília.   

29.7.11 - - - 

9 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n Acordo  

HQTDR1207756 - UNOPS – Integridade em 

Pesquisa no Brasil: contribuições para a 

pesquisa em saúde e as políticas públicas de 

saúde. Prorrogado através de aditivo. Executado 

na Faculdade de Ciências da Saúde. 

26.11.13 31.7.16 98.595,00 - 

10 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato 

Quadripartido 

de Prestação de 

Serviços do 

Pesquisador 

KF6005/07 - Eficácia, segurança e 

tolerabilidade do medicamento oral 

cebranopadol versus sulfato de morfina de 

liberação prolongada em sujeitos com dor 

oncológica crônica moderada a grave. 

Continuará em vigor até a conclusão do estudo. 
Executado no Hospital Universitário de Brasília.   

22.7.13 - - - 
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Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

11 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato de 

Pesquisa Clínica 

C18083/3064/NLMN - Estudo aberto, 

randomizado, de grupos paralelos para 

comparar o cloridrato de bendamustina e 

rituximabe (BR) com rituximabe, 

ciclofosfamida, vincristina e prednisona (R-

CVP) ou rituximabe, ciclofosfamida, 

doxorrubicina, vincristina e prednisona (R-

CHOP) no tratamento de primeira linha de 

pacientes com linfoma não-hodgkin (LNH) 

indolente avançado ou linfoma de células do 

manto (LCM). Vigorará até que os objetivos do 

estudo sejam atendidos. Executado no Hospital 
Universitário de Brasília. 

24.5.10 - - 302,77 

12 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato de 

Patrocínio de 

Pesquisa Clínica 

BR.14.001 – Estudo multicêntrico aberto, 

descritivo e observacional do perfil 

epidemiológico da rosácea nos ambulatórios de 

serviços de dermatologia no Brasil. Início do 

Projeto na data da primeira inclusão de 

voluntário e término na data da última inclusão 

de um voluntário. Executado no Hospital 

Universitário de Brasília. 

- - - 10.140,92 

13 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato 

Quadripartido de 
Pesquisa Clínica 

KF6005/09 - Estudo aberto multicêntrico para 

descrever a segurança e a tolerabilidade do 

medicamento oral Cebranopadol por 26 

semanas em sujeitos com dor oncológica que 
completaram o tratamento no estudo 

KF6005/07. Continuará em vigor até a 

conclusão do estudo. Executado no Hospital 

Universitário de Brasília. 

23.6.14 - - - 
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Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Bruto Repassado 

14 
Desenvolvimento 

Científico 
S/n 

Contrato para 

Condução de 

Estudo Clínico 

FILBLA1011 - Avaliação da eficácia clínica e 

imunogenicidade da filgrastima (filgrastine) do 

Laboratório Blau comparada ao medicamento 

granulokine do Laboratório Roche na profilaxia 

da neutropenia decorrente ao tratamento 

quimiterápico em pacientes com câncer de 

mama. Vigorará até o término do estudo. 

Executado no Hospital Universitário de Brasília. 

28.5.14 - - - 

Totais 98.595,00 2.089.899,13 

Fonte: FAHUB.
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A FAHUB comunicou que não recebeu recursos financeiros, materiais e humanos da UnB 

para a execução de seus projetos em 2015.  

No tocante ao Relatório de Gestão 2014, a fundação informou que, em alguns contratos, as 

datas de início foram relatadas à universidade de forma equivocada, pois esses registros levaram em 

consideração o período em que os estudos foram discutidos no Conselho de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da UnB. Por essa razão, as informações foram corrigidas. O quadro 1 

evidencia alguns esclarecimentos que a FAHUB considerou relevante para elucidar possíveis 

dúvidas sobre a execução de seus contratos. 
 

Tabela 1. Esclarecimento sobre os contratos da FAHUB.  

Sequencial  Esclarecimentos 

1 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Laboratório Sabin de Análises 

Clínicas Ltda. (Brasília-DF). As atividades desenvolvidas são de diagnóstico de exame de laboratório, 

sendo que o recebimento da remuneração pelo serviço prestado ocorre após sua execução. 

2 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Associação do Sanatório Sírio – 

Hospital do Coração (São Paulo). O pagamento se dará de acordo com o valor estipulado em tabela, a 

título de reembolso de despesas dos pacientes (transporte, lanche e exames de sangue). 

3 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Actelion Pharmaceuticals Ltda 

(Suíça). O pagamento será efetuado após a confirmação do recebimento de todas as páginas dos 

Formulários de Relatório de Caso (CRF) relacionados a cada paciente, com soluções satisfatórias para 

quaisquer consultas possíveis. 

4 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante PPD do Brasil Suporte a Pesquisa 

Clínica Ltda. (São Paulo). O pagamento dependerá da apresentação satisfatória e oportuna dos relatórios e 
de outras informações. 

5 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante PPD do Brasil Suporte a Pesquisa 

Clínica Ltda. (São Paulo). O pagamento dependerá da apresentação satisfatória e oportuna dos relatórios e 

de outras informações. 

6 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e os contratantes Eurofarma Laboratórios S.A. (São 

Paulo) e Intrials Pesquisa Clínica Ltda. (São Paulo). O pagamento será feito mediante a apresentação de 

recibo, constando todos os custos de todas as avaliações e dos exames previstos, bem como, os custos de 

gerenciamento de dados, despesas indiretas e outros custos associados à condução do estudo. Incluem 

ainda, pagamentos a terceiros que eventualmente tenham sido contratados para a execução de serviços 

relacionados ao estudo. 

7 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Novartis Biociências S.A. (São 

Paulo). O pagamento sempre será feito de forma proporcional ao tempo de participação dos sujeitos no 

estudo (número de visitas), após preenchimentos adequados dos CRF’s e retiradas do monitor. 

8 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Theorem Clinical Research, Inc. 

(USA). O pagamento será feito por consultas realizadas por cada paciente elegível e avaliável, quanto da 

conclusão da pesquisa. Haverá também pagamentos intermediários e de alimentação por paciente, de 
reembolso de transporte e taxas adicionais. 

10 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante PharmaNet  GmBH  (Suíça). Haverá 

um pagamento inicial correspondente a taxa de início não reembolsável/adiantamento reembolsável. Os 

pagamentos subsequentes serão realizados após cada visita de monitoria, que será feita após 13 semanas 

com uma janela de 2, baseado-se em pacientes que concluíram completamente o estudo ou que tenham se 

retirados (inclusive a visita de acompanhamento final), monitorados e cujas os CRF’s tenham sido 

coletados. O estudo está aguardando a inclusão de pacientes. 

11 
Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Cephalon, Inc. (USA). Os pagamentos 

dependerão da apresentação satisfatória e oportuna dos relatórios e de outras informações. 

12 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Galderma do Brasil Ltda. (São Paulo). 

O pagamento será de R$ 50,00 por participante da pesquisa incluso no estudo, devidamente avaliado 

através da monitoria do contratante, sendo que o último também pagará por taxas administrativas. 

13 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante PharmaNet  GmBH (Suíça). Os 

pagamentos começarão 2 meses após a transferência do primeiro paciente do estudo principal e a cada 3 

meses a partir de então, com base nos pacientes que concluíram totalmente o estudo ou que tenham se 
retirados (incluindo a visita de acompanhamento final por telefone), cuja a fonte de dados tenham sido 

100% verificadas de acordo com o  cronograma. Atualmente, o estudo está aguardando a inclusão de 

pacientes. 

 



16 
 

Sequencial  Esclarecimentos 

14 

Não há montante global contratado entre a FAHUB e o contratante Blau Farmacêutica S.A. (São Paulo). 

O pagamento será efetuado conforme ajuste entre as partes mediante andamento do estudo, sendo que o 

valor total do contrato dependente do montante de inclusões que efetivamente foram realizadas. O estudo 

está aguardando a inclusão de pacientes. 

Fonte: FAHUB. 

 


