
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP

Regulamenta a atividade de Ações Sociais Voluntárias no

âmbito do HCFMB e dá outras providências.

O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no uso de

suas  atribuições  e  de  acordo  com a deliberação  do  Conselho Deliberativo  do HCFMB,  em

reunião de  26 de outubro de 2017, regulamenta o que segue:

Artigo 1º - Fica instituído no HCFMB a realização de atividades de Ações Sociais Voluntarias.

Artigo 2º  – Ações Sociais voluntárias são atividades de recreação, entretenimento, pequenos

cuidados de beleza, comemoração de datas festivas, e outros, prestadas no âmbito do HCFMB

por qualquer cidadão, maior de 18 anos, inclusive funcionários da própria Instituição, ativos ou

aposentados,  alunos  da  Faculdade  de  Medicina  e  de  outras  Instituições  de  Ensino,  por

Entidades Beneficentes.

§  1º   Essas  atividades  serão  propostas  pelo  Interessado  à  Área  ou Serviços  interessados,

conforme Anexo I. 

Artigo  3º  - As  ações  sociais  a  serem  desenvolvidas  no  âmbito  das  enfermarias,  dos

ambulatórios  e  em  áreas  onde  haja  pacientes  em  tratamento,  deverão  ser  autorizadas  e

supervisionadas pela Gerência de Enfermagem. Antes de iniciar a Ação Social,  o  voluntário

receberá orientações  de como proceder nesses ambientes.  

§  1º  A  Gerência  de  Enfermagem  será  responsável  por  cientificar  os  postos  de  acesso  ao

Hospital da presença desses voluntários. 

Artigo 4º – As demais ações sociais a serem desenvolvidas em áreas comuns pertencentes ao

Hospital deverão ser autorizadas e supervisionadas pelo Serviço Social, que ficará responsável

por cientificar os postos de acesso da presença desses voluntários. 

Artigo 5º -  Alunos da Faculdade de Medicina e de outras Instituições de Ensino que devam

comprovar  a  realização  dessas  ações  sociais  voluntárias  como  atividade  acadêmica

complementar,  deverão  estar  autorizados,  também,  pelo  Departamento  de  Gestão  de

Atividades Acadêmicas do HCFMB, que emitirá documento comprobatório;

Artigo 6º – Os horários, períodos e o número de voluntários que realizarão  Ações Sociais serão

determinados pelo  Hospital,  observando a conveniência dos Serviços e dos usuários, onde

serão realizadas essas Ações;

Artigo 7º – Ao final dos trâmites administrativos pertinentes, as solicitações para realizar Ações

Sociais deverão estar devidamente autorizadas pelo Superintendente do HCFMB. Exceção para

a Pastoral da Saúde, que tem regulamentação própria e é supervisionada pela Área de Serviço

Social do HCFMB.  

Artigo 8º  –  Os  voluntários  desenvolvendo  ações  sociais  não  necessitam  assinar  Termo de

Adesão nem portar crachá. A autorização da Superintendência será no Anexo I.
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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

1. Nome do Interessado:

 2. Caracterização da Ação Social Voluntária

a) Título: (se houver)

b) Natureza das atividades: 

c) Objetivos: 

d) Metas. 

3. Papel do Voluntário:

4. Cronograma Físico

O  voluntário  exercerá  suas  atividades  durante  os  seguintes  dias  da  semana

________, nos horários__________.

O horário estabelecido é estipulado mediante necessidade da área e deverá estar

de pleno acordo entre as partes.

5. Relatórios

Anualmente deverá ser apresentado relatório com número de voluntários, período

de permanência, resultados obtidos ao Conselho Deliberativo.

Responsável pelo voluntário:

Responsável pela Área ou Serviço:

Departamento Responsável

Superintendente do HCFMB
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