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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação 

 O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Regional Catalão da Universidade Federal de 

Goiás teve seu registro aprovado em 11 de Dezembro de 2017 pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa – CONEP por meio do Ofício Circular nº 154/2017 e Carta Circular nº 122/2017. 

Desde então já foram desenvolvidas atividades de capacitação dos membros, palestras educativas 

para a Comunidade Acadêmica da Universidade e reuniões ordinárias e extraordinárias, a fim de 

aprovar protocolos de pesquisas submetidos ao Comitê por meio da Plataforma Brasil, além de 

deliberar sobre assuntos e ações pertinentes ao CEP da Regional. 

 

 

1.2. Objetivos 

 Dentre os objetivos do Comitê de Ética em Pesquisa estão: 

- elaborar, revisar e atualizar, caso necessário, seu Regimento Interno; 

- desempenhar papel consultivo e educativo em questões da ética na pesquisa envolvendo seres 

humanos direta e indiretamente; 

- revisar todos os protocolos de pesquisa sob sua responsabilidade atuando sobre a perspectiva da 

ética na pesquisa a ser desenvolvida nas instituições vinculadas a este Comitê; 

- emitir parecer consubstanciado aos protocolos de pesquisa apreciados em reuniões ordinárias 

de forma colegiada; 
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- manter a guarda confidencial e o arquivamento do protocolo completo, que ficará à disposição 

do pesquisador responsável, da instituição proponente e de demais autoridades; 

- receber dos participantes da pesquisa ou de qualquer parte, denúncias de abusos ou notificação 

sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, deliberando pela continuidade, 

modificação ou suspensão da pesquisa, e ainda pela adequação da pesquisa e do termo de 

consentimento; 

- manter comunicação regular e permanente com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

 Este relatório reúne as principais atribuições e as atividades desenvolvidas pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (CEP/UFG/RC), no 

período de Janeiro a Dezembro de 2018. 

1.3. Localização 

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 – Setor Universitário 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão 

Bloco Didático I - Piso I - Sala do CEP 

CEP: 75704-020 - Catalão – Goiás 
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1.4. Equipe / Contato 

Coordenadora: Prof
a
. Dra. Adriana Freitas Neves 

Vice-coordenadora: Prof
a
. Dra. Maria Helena de Paula 

Secretária Administrativa: Írlei Souza Santos 

E-mail da Coordenação: cep.rc.ufg@gmail.com 

E-mail da Secretaria: secretaria.cep.ufcat@gmail.com 

Telefone: (64) 3441-7609 

 

1.5. Atendimento ao Público 

 

Toda orientação e material disponível para download encontram-se no sítio <cep.catalao.ufg.br>, 

ainda em criação e aprimoramento para melhorias. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA/2019 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA- REGIONAL CATALÃO (CEP/RC) 

Dias Período Horário 

Segunda-feira Vespertino 13:00- 17:00 

Terça-feira Matutino 08:00 - 11:00 

Quarta-feira Vespertino 13:00- 17:00 

Quinta-feira Matutino 08:00 - 11:00 

Sexta-feira Matutino 08:00 - 11:00 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

2.1. Composição do Comitê 

 O CEP/UFG/RC está devidamente composto por membros das diversas áreas do 

conhecimento, de forma multidisciplinar e contando com membros externos e representante de 

usuários. Em relação ao formulário de membros atualizado junto à CONEP em 11/04/2018, 

mailto:cep.rc.ufg@gmail.com
mailto:secretaria.cep.ufcat@gmail.com
https://cep.catalao.ufg.br/
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juntamente com o Relatório de Treinamento para que o Comitê estivesse apto a funcionar, e 

aprovação da CONEP, novas mudanças no quadro de nomes de membros foram necessárias, 

conforme discutido na 2
a
. Reunião extraordinária e 11

a
. Reunião ordinária do CEP/UFG/RC. 

Ficou assim acordado que o Comitê será composto por somente titulares, e houve a indicação de 

membros para manter o total aproximado de vinte e quatro (24) membros, com caráter 

multidisciplinar. Ainda, foram encaminhados ofícios para o Conselho Municipal de Educação e 

para uma Associação de Moradores de Bairro para convidá-los a indicar membros 

Representantes de Usuários (RU) para o Comitê, a fim de manter a proporcionalidade de sete (07) 

membros internos para um (01) RU. Os encaminhamentos para designação de novos membros já 

estão sendo providenciados junto à Direção da Regional Catalão. 

 

 

 

 

 

 

3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

3.1. Estrutura Administrativa 

 Uma funcionária terceirizada foi designada exclusivamente para o CEP/UFG/RC no 

primeiro semestre de 2018. Por solicitação da mesma para deixar de trabalhar da Universidade, 

uma nova secretária foi contratada pela Direção. Assim que as portarias para o exercício de 2019 

for emitida pela Direção/Reitoria, o formulário atualizado será devidamente encaminhado à 
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CONEP. O Comitê funciona no Bloco Didático 1, segundo piso (subindo as escadas, a primeira 

sala a esquerda), Regional Catalão, situada à Avenida Doutor Lamartine Pinto de Avelar, nº 1120, 

Setor Universitário, Catalão (GO), CEP: 75704-020. O contato com o CEP/UFG/RC pode ser 

feito localmente, pelos e-mails da secretaria (secretaria.cep.ufcat@gmail.com) e da coordenação 

(cep.rc.ufg@gmail.com) e pelo telefone 64-34417609. A secretaria atende em contraturnos de 

expediente interno e externo, de segunda a quarta-feira, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00; 

quinta-feira das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00; sexta-feira das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 

16:30. 

 

3.2. Análise e Demanda de Protocolos 

 Desde o registro do CEP da UFG/Regional Catalão na Plataforma Brasil em abril/2018 e a 

sua primeira reunião ordinária realizada em 17 de maio/2018, o tempo médio dedicado à análise 

dos protocolos no primeiro semestre por parte do relator é de 30 dias, com uma demanda de 11 

projetos em dois meses, os quais foram discutidos, distribuídos e relatados, de forma colegiada, 

nas reuniões de 14 e 28 de junho. No segundo semestre entraram sete (07) protocolos pendentes 

do primeiro semestre e trinta e dois (32) protocolos do segundo semestre foram encaminhados 

como pendentes, totalizando trinta e nove (39) pendências ao final de 2018. De acordo com o 

relatório emitido pela Plataforma Brasil (aba projetos – indicadores do CEP - período) de 

mailto:secretaria.cep.ufcat@gmail.com
mailto:cep.rc.ufg@gmail.com
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01/07/2018 a 31/12/2018, o total de pendências, juntamente com as documentais totalizaram 

cinquenta e quatro (54). Sendo assim, no ano de 2018 o CEP/UFG/RC apreciou setenta e sete 

(77) protocolos. Destes, os pareceres consubstanciados foram emitidos como: trinta e nove (39) 

com pendência; vinte (20) aprovados; quatorze (14) com pendência documental e; quatro (04) 

em relatoria. Os protocolos avaliados até o momento, em sua maioria, se enquadram na Res. 

CNS 510/16. De acordo com o relatório emitido pela Plataforma Brasil (aba projetos – 

indicadores do CEP) para o ano de 2018, o tempo médio de emissão de parecer foi de 36 dias. 

 

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

 A coordenadora Professora Adriana Freitas Neves ministrou uma oficina para formação de 

docentes no Curso de Docência, realizado no dia 21/06/2018 nas dependências da UFG/Regional 

Catalão, contextualizando sobre o histórico para criação dos CEPs, Sistema CEP/Conep e suas 

principais resoluções, abordando as resoluções específicas e orientações, além de um passo-a-passo 

na submissão de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil. Nesta oficina, foram repassadas 

informações sobre o local e o contato do CEP da UFG/Regional Catalão para maiores informações. 

Não obstante, a coordenadora Professora Adriana Freitas Neves junto ao Professor Luiz Nascimento 

do Carvalho e a Secretária do Comitê, Írlei Souza Santos, participaram nos dias 16 e 17 de 

Novembro de 2018 do V Encontro Nacional dos Comitês de Ética em Pesquisa (V ENCEP) 

realizado em Brasília pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

5. PROJETOS, AÇÕES, EVENTOS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 No âmbito da Universidade, foi encaminhado um tutorial com o passo-a-passo da 

submissão de projetos na Plataforma Brasil para (i) as unidades acadêmicas que possuem cursos 

graduação e/ou pós-graduação, (ii) coordenação de pesquisa e pós-graduação, (iii) coordenação de 

graduação, (iv) coordenação de administração e finanças e (v) direção da UFG/Regional Catalão. 
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No dia 31 de agosto/2018 foi realizada a oficina "Ética na pesquisa envolvendo seres humanos 

direta ou indiretamente: um enfoque na Plataforma Brasil para submissão de protocolos". Ministrou 

no dia 23 de outubro/2018 o Minicurso “Comitê de Ética em Pesquisa da UFG/Regional Catalão 4º 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão – CONPEEX. Foi realizada no dia 

05 de dezembro/2018 uma oficina para o curso de Formação Docente. 

 No âmbito de formação de pesquisadores externos à UFG, foi concedida uma entrevista à 

TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo com abrangência regional, informando sobre a criação do 

CEP/UFG/RC, sua localização e o contato para atendimento presencial. Além disso foi realizada no 

Instituto Federal Goiano, em 19 de setembro/2018, a Oficina “Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFG/RC: composição, objetivos, atribuições e Plataforma Brasil unificada para submissão de 

protocolos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REUNIÕES DO COMITÊ 

6.1. Periodicidade das Reuniões 

Foram realizadas duas reuniões com o CEP de Goiânia para fins de 

treinamento da coordenação e secretaria do CEP/UFG/RC, e uma reunião com os 

membros para fins de treinamento e capacitação. O CEP da UFG - Regional Catalão 
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iniciou suas reuniões ordinárias em 27 de março de 2018, obedecendo ao calendário 

aprovado na primeira reunião do Comitê, bem como pelo Conselho Gestor. Até 

dezembro de 2018 foram realizadas onze (11) reuniões ordinárias, conforme consta 

na Resolução Consuni 37/2017, relativa ao Regimento do CEP da UFG - Regional 

Catalão (CEP/UFG/RC) e três (03) reuniões extraordinárias. No segundo semestre de 

2018 foram realizadas seis (06) ordinárias e três (03) reuniões extraordinárias. 

Também conforme consta no Regimento, em Julho/2018 o CEP/UFG/RC esteve de 

recesso. No segundo semestre, conforme o calendário aprovado, as reuniões 

ordinárias iniciarem-se em 16 de agosto de 2018. Todos os membros foram 

convocados com antecedência mínima de 48 horas antes da reunião, cujas 

convocações foram encaminhadas por e-mail e a cópia impressa entregue na 

secretaria das respectivas unidades acadêmicas de cada membro, contendo a pauta da 

reunião. 

 

6.2. Dinâmica das Reuniões 

As reuniões são organizadas e conduzidas pela coordenadora e se efetiva após 

a verificação de quórum; são colhidas assinaturas dos membros na lista de presença; 

passam-se os informes, dando abertura para informes também pelos membros; há a 

leitura e aprovação da ata da reunião antecedente e em havendo aprovação as 

assinaturas da ata são colhidas na própria reunião ou na reunião subsequente, quando 

há alterações. Em seguida, quando necessário, os protocolos não designados aos 

membros anteriormente à reunião, são distribuídos entre os presentes. Em seguida a 

palavra é dada aos relatores de protocolos para serem apreciados pelo colegiado do 

Comitê. Após os relatos, outros assuntos são abordados, e quando estes são incluídos 
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na pauta, passa-se para aprovação pelo colegiado ainda na reunião. Por fim, abre-se a 

sugestão para ponto de pauta da próxima reunião e, após, a sessão é encerrada. Nas 

duas últimas reuniões ordinárias foi apresentado o relatório de frequência de 

membros nas reuniões e de relatos, apontando para a necessidade de baixa de 

membros não frequentes e que não relataram protocolos durante o ano de 2018, 

indicação de novos membros, discutido e retirado os encaminhamentos para novos 

membros e nova portaria. A 2
a
. Reunião extraordinária foi exclusiva para discussões 

voltadas para a atualização do Regimento, conforme direcionamentos por meio de 

atendimento presencial junto à CONEP durante o V ENCEP, a fim de iniciar a 

vigência em 2019. As reuniões dos CEP/UFG/RC têm contado com cerca de 68,75% 

(11/16) de membros titulares. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atividades educativas internas aos membros do CEP e à comunidade científica (a partir do cronograma 

previamente apresentado, relacionar os eventos): 

Dia 21 a 23 de março As professoras Adriana Freitas Neves e Maria Helena de Paula, 

coordenadoras do CEP/UFG/RC, realizaram o treinamento ministrado por 

membros da CONEP, na UnB, em Brasília-DF. 

Dia 27 de março Foi realizada a primeira reunião ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFG/Regional Catalão, onde foram apresentadas e discutidas as 

Resoluções CNS 370/2007; 466/12; 510/16, Resolução CONSUNI 37/2017 

constando o Regimento Interno do CEP/UFG/RC. 

Dia 06 de abril Foi realizada a segunda reunião ordinária e Treinamento/Capacitação 

obrigatório para membros do CEP/RC/UFG ministrada pelo CEP tutor da 

UFG/Goiânia pela Coordenadora Geisa Nunes de Souza Mozzer, cujo 

devido relatório foi encaminhado e aprovado pela CONEP para finalização 

do registro inicial, perfil na Plataforma Brasil e designação na mesma da 

função à coordenadora Adriana Freitas Neves. Em sequência, com a troca de 

secretaria a coordenadora realizou as devidas instruções à nova secretária, 

atribuindo-lhe a função na Plataforma Brasil. 

Dia 17 de maio Foi realizada a terceira reunião ordinária, realizado treinamento para 

relatores na Plataforma Brasil, explicado sobre a designação das funções de 

membros e relatores; sobre a necessidade de atualização de cadastro dos 
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pesquisadores; e discutida especificamente a Resolução 510/16. 

Dia 16 de Agosto O CEP/UFG/RC realizou a sexta reunião ordinária, onde foram 

distribuídos os protocolos de pesquisa e foi feito a apresentação e discussão 

colegiada dos protocolos já em relatoria. 

Dia 30 de Agosto Foi realizada a sétima reunião ordinária do CEP/UFG/RC para aprovação 

de ata, distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão 

colegiada dos protocolos. 

Dia 31 de Agosto A coordenadora Profa. Dra. Adriana ministrou a oficina "Ética na pesquisa 

envolvendo seres humanos direta ou indiretamente: um enfoque na 

Plataforma Brasil para submissão de protocolos"para alunos de pós-

graduação e docentes da UFG/RC. 

Dia 13 de Setembro O CEP/UFG/RC realizou a oitava reunião ordinária para a distribuição de 

protocolos para relatoria, apresentação e discussão colegiada dos protocolos. 

Dia 19 de Setembro A coordenação do CEP/UFG/RC participou como membro da Mesa 

Redonda: Ética e Pesquisa Científica no VI Simpósio de Ciências Biológicas 

do Sudeste Goiano e Mostra de Cinema Ambiental do FICA e realizou 

Oficina “Comitê de Ética em Pesquisa da UFG/RC: composição, objetivos, 

atribuições e Plataforma Brasil unificada para submissão de protocolos”. 

Dia 18 de Outubro Foi realizada a nona reunião ordinária do CEP/UFG/RC para aprovação de 

ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão 

colegiada dos protocolos. 

Dia 23 de Outubro Ministrou o Minicurso “Comitê de Ética em Pesquisa da UFG/Regional 

Catalão 4º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão – 

CONPEEX. 

Dia 22 de Novembro Foi realizada a décima reunião ordinária do CEP/UFG/RC para aprovação 

de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão 

colegiada dos protocolos. 

Dia 29 de Novembro Foi realizada a primeira reunião extraordinária do CEP/UFG/RC para 

aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e 

discussão colegiada dos protocolos. 

Dia 05 de Dezembro Foi realizada uma Oficina: “Comitê de Ética em Pesquisa da Regional 

Catalão” Curso de Docência no Ensino Superior – CDIRH/RC/UFG, 

explicando sobre a importância do Comitê de Ética em Pesquisa, o passo a 

passo para submissão de projetos de pesquisa na Plataforma Brasil, sobre os 

projetos que possuem necessidade de submissão ao CEP e ainda assim foi 

apresentado as principais resoluções que regem o CEP. 
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Dia 06 de Dezembro Foi realizada a segunda reunião extraordinária para atualização do 

regimento interno do CEP/UFG/RC (período vespertino). Posteriormente 

houve a terceira reunião extraordinária CEP/UFG/RC para aprovação de 

ata e distribuição e apresentação dos protocolos para relatoria (período 

noturno). 

Dia 13 de Dezembro Foi realizada a décima primeira reunião ordinária do CEP/UFG/RC para 

aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e 

discussão colegiada dos protocolos, calendário de reuniões. 

 

 
Informações Quantitativas: quadro-resumo contendo número de reuniões e número de protocolos de 

pesquisa 

Número de Reuniões Número de Protocolos 

Recebidos 

Situações 

12 77 (39) Parecer consubstanciado emitido como 

pendência 

(20) Parecer consubstanciado emitido como 

aprovado 

(04) em relatoria 

(14) documentação recusada 

 


