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Implantado em 1992, o Serviço de Pesquisa da Fundação Hemominas concentra-se nas áreas
da hematologia e hemoterapia, tendo por objetivos:
coordenar e desenvolver pesquisas;
acompanhar o desenvolvimento das pesquisas no âmbito da instituição;
divulgar a produção científica da Fundação Hemominas;
promover atualização técnico-científica de servidores, por meio da organização de
eventos, tais como encontro de pesquisadores, seminários, cursos e palestras em
outros eventos internos e externos;
formar recursos humanos, via orientação de estudantes de graduação e pósgraduação;
receber e arquivar os cadastros de todas as pesquisas na Fundação Hemominas.
Como instituição de pesquisa, a Hemominas está cadastrada junto ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq), desde 1993, e à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Em suas unidades, são desenvolvidos
projetos de pesquisa que levam à elaboração de teses e dissertações em diferentes áreas do
conhecimento, além da produção de artigos científicos e monografias técnicas. As parcerias e
convênios com universidades e instituições de pesquisa no país e no exterior são importantes
para essa produção científica, que conta com o financiamento por agências de fomento
nacionais e estrangeiras.
Em 2019, a Fundação Hemominas se consolida como Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT)
com a criação da Política de Pesquisas, Inovações Tecnológicas e Proteção da Propriedade
Intelectual. Baseada na Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, e regulamentada pelo Decreto
Federal nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, ela abrange não só a normatização do
desenvolvimento de pesquisas na instituição, mas também regulamenta processos que visam
ao estímulo das atividades de pesquisa e inovação. A Política de Pesquisas, Inovações
Tecnológicas e Proteção da Propriedade Intelectual da Fundação Hemominas passou por
atualização em 2021, conforme documento abaixo:

O Serviço de Pesquisa vincula-se à Gerência de Desenvolvimento Técnico-Científico,
subordinada à Diretoria Técnica (TEC). Localizado no Hemocentro de Belo Horizonte, o setor
reúne profissionais com experiência em ensino, pesquisa e extensão. As atividades do setor
estão descritas no Manual de Normas e Procedimentos para Desenvolvimento de Pesquisas,
Atividades de Apoio e de Divulgação, a seguir.
Desenvolvimento de Pesquisas na Fundação Hemominas
Informações
Horário de atendimento
Segunda à sexta-feira, de 8h às 17h
Endereço
Alameda Ezequiel Dias 321 – Santa Efigênia – Belo Horizonte – Minas Gerais.
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Telefone
(31) 3768-4587
Contatos
Secretaria
E-mail: secretaria.pesquisa@hemominas.mg.gov.br
Responsável pelo Serviço de Pesquisa
Daniel Gonçalves Chaves
E-mail: daniel.chaves@hemominas.mg.gov.br
Responsável pela Gerência de Desenvolvimento Técnico-Científico
Marina Lobato Martins
E-mail: marina.martins@hemominas.mg.gov.br
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