
DOE PARA O FUNDO COPPETEC DE 
APOIO AOS HOSPITAIS DA UFRJ
AJUDE-NOS A AJUDAR!

Motivação
AA iniciativa de criar esse Fundo partiu de integran-
tes docentes e tecnicos de várias unidades da 
Universidade visando atender de forma emergen-
cial e rápida as necessidades do complexo hospi-
talar da UFRJ formado por 9 unidades, tendo 
como unidade principal o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho na Ilha do Fundão.

Qual o objetivo do Fundo?
ReceberReceber e gerir doações de recursos financeiros 
para aquisição de bens e serviços emergenciais 
visando manter, melhorar e ampliar a capacidade 
de operação emergencial dos hospitais da UFRJ 
voltadas a iniciativas de ensino, pesquisa, exten-
são, desenvolvimento e de prestação de serviços 
para o enfrentamento dos novo COVID – 19.

Que tipo de bens e serviços podem ser 
adquiridos com os recursos do Fundo? 
EmeEmergencialmente itens como máscaras respira-
doras, luvas,  aventais, máscaras cirúrgica, óculos 
de proteção, termômetros, ;lençóis descartáveis, 
entre outros itens de consumo. Além disso, servi-
ços de ampliação e manutenção para instalações 
e outros materiais que atendam as finalidades 
abrangidas no objetivo do Fundo.

Projetos inovadores
O Fundo também auxiliará projetos inovadores de 
equipamentos ou serviços frutos da atividade de 
pesquisa  assim como os de capacitação de pes-
soal que atua no SUS e na rede de serviços de 
saúde,  realizados por docentes da UFRJ nos 
mais variados campos do saber.

Quem é a Fundação Coppetec?
ÉÉ uma fundação de direito privado credenciada 
pelo MEC e pelo MCTIC pela Lei 8958/94 para 
apoiar projetos da UFRJ nos campos do ensino, 
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucio-
nal. A fundação é fiscalizada pelo Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de Janeiro e outros órgãos 
de controle.

Quem pode doar?
Qualquer pessoa física ou jurídica.

Acesse o Portal de Transparência da
COPPETEC para acompanhar:
http://transparencia.coppetec.coppe.ufrj.br/

Contato da COPPETEC
Rua Muniz de Aragão, 360 - Bloco 1 - Ilha do Fundão 
- Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
21.941-594;
Fone: 21-3622 3402
Email:  doador@coppetec.ufrj.br

Como se pode doar? 
Através de depósito bancário a favor de:
Fundação COPPETEC
CNPJ 72.060.999/0001-75
Banco do Brasil
Agência 2234-9
Conta 55.620-3Conta 55.620-3

ATENÇÃO: Após o depósito remeta para o email: 
doador@coppetec.ufrj.br copia do documento ban-
cário do depósito. Por esse e-mail, remeteremos um 
recibo para fins fiscais e contábeis. O doador pode 
ficar anônimo mas para isso avise-nos nessa men-
sagem que fizer comunicando . 

Há incentivo fiscal para o doador ?
Sim, o doador pode se beneficiar da lei estadual 
7.174 de 28 de dezembro de 2015, artigo 8º que o 
isenta de recolhimento do ITD, imposto de Transmis-
são de Doações.  

Como posso fiscalizar a doação?
Além do recibo oficial que todos terão acesso, a  
COPPETEC publicará em seu site todas as doa-
ções recebidas assim como relatório sobre a apli-
cação e a comprovação dos gastos (notas fis-
cais, etc) realizados com o recursos do Fundo.

Hospitais da UFRJ: Hospital Clementino Frava Filho - HUCFF  •  Instituto de 
Doenças do Torax - IDT • Maternidade Escola - ME • Instituto de Neurologia Deo-
lindo Couto - INDC • Instituto de Puericultura e Pediatria Matagão Gesteteira - 
IPPMG • Instituto de Psiquiatria - IPUB  • Instituto de Ginecologia - IG • Instituto 
do Coração Edson Saad - ICES  • Hospital São Francisco de Assis - HESFA

COMITÊ GESTOR
Haverá um Comitê Gestor formado pelos 
diretores, representantes de doadores e da 
Fundação COPPETEC com a finalidade de 
fiscalizar e melhor definir aplicações dos 
recursos do Fundo.

MAIORES INMAIORES INFORMACOES
Prof Marcos Freire: 21 - 99853 - 8910
(HUCFF) - Diretor
Fernando Peregrino: 21 - 99804 - 2678
(COPPETEC) - Gestor do Fundo


