Trabalhos Científicos
Para Trabalhos Científicos - pesquisa acadêmica que tem por objetivo
avaliar o aluno para contemplar a diversidade dos aspectos de sua
formação universitária – deve seguir as seguintes normas:
1 - Não é permitida a utilização dos dados disponibilizados para outros
fins que não o objetivo inicial (Trabalho Científico);
2 - O solicitante deverá zelar pelo sigilo dos dados solicitados à
Cooperativa e obtidos para a o fim especificado, sendo expressamente
proibida a divulgação de qualquer dado de caráter estratégico que o
solicitante vier a ter conhecimento;
3 - Não haverá nos dados fornecidos a identificação do Paciente,
Cooperado e Prestador ou quaisquer outras informações de caráter
sigiloso. Caso o solicitante venha a ter acesso a esse tipo de informação,
fica expressamente proibido de divulgá-la, responsabilizando-se civil e
criminalmente pelo fato;
4 - Não será permitido acesso à documentação e registros pessoais dos
Pacientes, Cooperados e Prestadores;
5 - Fica garantido à Cooperativa o uso e ou operacionalização do que
julgar conveniente em decorrência do trabalho realizado, como também
fica proibido qualquer tipo de cobrança por conta do interessado, mesmo
que a título de “Direitos Autorais” do resultado do trabalho, o qual deverá
ser apresentado em forma expositiva e/ou escrita, bem como
disponibilizada cópia do trabalho, conforme solicitação da Cooperativa;
6 - A Cooperativa, a qualquer tempo e sem motivo justificado, poderá
suspender o acesso aos dados e ou recursos buscados, sem que isso
implique em eventuais direitos por conta do interessado.
Processo de Avaliação Pré-requisitos:
*Alinhamento da solicitação com a Legislação em vigor, em especial o
código de Ética Médica, Lei dos Planos de Saúde, Estatuto Social da
Cooperativa, Regimento Interno e demais normas da Cooperativa;
*Benefícios do trabalho para a coletividade e/ou para a Cooperativa;
*Dados que já existem e que estejam disponíveis no sistema, sem que
haja necessidade de desenvolvimento.

Benchmarking
Para os trabalhos de Benchmarking – processo de pesquisa de
informações para medir e comparar processos organizacionais, troca de
experiências que podem ajudar a melhorar o desempenho das praticas das
organizações – as normas para aprovação da cooperativa são as seguintes:
1 - Não é permitida a utilização dos dados disponibilizados para outros
fins que não o objetivo inicial;
2 - O solicitante deverá zelar pelo sigilo dos dados solicitados à
Cooperativa e obtidos para a o fim especificado, sendo expressamente
proibida a divulgação de qualquer dado de caráter estratégico que o
solicitante vier a ter conhecimento;
3 - Não haverá nos dados fornecidos a identificação do Paciente,
Cooperado e Prestador ou quaisquer outras informações de caráter
sigiloso. Caso o solicitante venha a ter acesso a esse tipo de informação,
fica expressamente proibido de divulgá-la, responsabilizando-se civil e
criminalmente pelo fato;
4 - Não será permitido acesso à documentação e registros pessoais dos
Pacientes, Cooperados e Prestadores;
5 - Fica garantido à Cooperativa o uso e ou operacionalização do que
julgar conveniente em decorrência do trabalho realizado, como também
fica proibido qualquer tipo de cobrança por conta do interessado, mesmo
que a título de “Direitos Autorais” do resultado do trabalho, o qual deverá
ser apresentado em forma expositiva e/ou escrita, bem como
disponibilizada cópia do trabalho, conforme solicitação da Cooperativa;
6 - A Cooperativa, a qualquer tempo e sem motivo justificado, poderá
suspender o acesso aos dados e ou recursos buscados, sem que isso
implique em eventuais direitos por conta do interessado.
Processo de Avaliação Pré-requisitos:
*Alinhamento da solicitação com o código de Ética Médica;
*Benefícios do trabalho para a coletividade e para a Cooperativa;
*Dados que já existem e que estejam disponíveis no sistema, sem que
haja necessidade de desenvolvimento.

