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1.

INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação
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/UFCAT
em transição), no período de Janeiro a Dezembro de 2019. Desde seu efetivo funcionamento, o
CEP/UFG-RC/UFCAT apreciou um total de 242 protocolos de pesquisa, considerando os status
em que se enquadravam, tais como aprovado, pendência, retirado. Somente no ano de 2019
foram apreciados 165 protocolos, representando 68% do total de protocolos com pareceres
consubstanciados emitidos até o momento. As atividades de capacitação dos membros e de
novos membros, palestras educativas para a Comunidade Acadêmica da Universidade e reuniões
ordinárias e extraordinárias, foram realizadas durante o ano de 2019, a fim de emissão dos
pareceres consubstanciados aos pesquisadores por meio da Plataforma Brasil, além de deliberar
sobre assuntos e ações pertinentes ao CEP da UFG-RC/UFCAT.

Imagem representativa dos membros do CEP/UFG-RC/UFCAT.
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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;
- 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);
-

elaborar

e

atualizar

modelos

de

documentos,

tais

como,

o

checklist

(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1059/o/Check_list_relatores_e__pesquisadores.doc)

no

intuito de auxiliar o pesquisador na elaboração do projeto de pesquisa para apreciação pelo
Comitê, agilizar o trâmite de analise dos protocolos de pesquisa e reduzir o número de
pendências.
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1.3. Localização
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. Ao longo do funcionamento do CEP, a
coordenação constatou a necessidade de adaptações do espaço no qual a secretaria encontra-se
instalada. Desta forma, no intuito de garantir melhorias nas condições de trabalho não só da
coordenação e secretaria como também de todo o colegiado e da comunidade, foram adquiridos
materiais que atendam as necessidades constatadas pelo CEP. As aquisições de tais materiais
potencializaram a infraestrutura do Comitê proporcionando o bem-estar aos membros,
permitiram que a secretaria pudesse recepcionar o público e realizar suas atividades no espaço de
maneira adequada e confortável. Ademais, a compra de novos itens está prevista e alguns destes
já em processo de obtenção, todas estas aquisições possuem como objetivo conferir eficiência e
agilidade nas atividades do CEP. No mais, vale ressaltar que esta coordenação tem trabalhado
continuamente para garantir uma boa estrutura organizacional que permita desenvolver de forma
ímpar as atividades de sua competência, reafirmando assim o seu compromisso e seriedade com
o Comitê.

1.4. Coordenação / Contato
Coordenadora: Profa. Dra. Adriana Freitas Neves
Vice-coordenadora: Profa. 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
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1.5. Atendimento ao Público
Orientações para membros e pesquisadores, bem como materiais disponíveis para download
encontram-se no sítio <cep.catalao.ufg.br>, em constante atualização para melhorias e informações
atualizadas sobre assuntos pertinentes à ética na pesquisa. 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.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA/2019
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA- REGIONAL CATALÃO (CEP/RC)

2.

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

07:30 - 11:00

Sexta-feira

Matutino

08:00 - 11:00

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
2.1. Composição do Comitê
O CEP/UFG/RC-UFCAT está devidamente composto por membros das diversas áreas do
conhecimento, de forma multidisciplinar e contando com membros externos e representantes de
usuários. Novas mudanças no quadro de nomes de membros foram necessárias, onde os mesmos
foram atualizados juntamente à CONEP em 14/08/2019 pelo envio do formulário de membros. O
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Comitê é composto por somente titulares, perfazendo um total de vinte (20) membros, com
caráter multidisciplinar.

Equipe de membros relatores do CEP/UFG/RC-UFCAT em reunião.

Ainda, foram encaminhados ofícios para o Conselho Municipal de Educação, Conselho
Municipal de Saúde, Associação dos Diabéticos do Sudeste Goiano 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.
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3.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

3.1. Estrutura Administrativa
Juntamente com as coordenadoras e relatores, uma funcionária terceirizada compõe a equipe
de membros do CEP/UFG-RC/UFCAT desde 2018. Entre as funções da secretaria está auxiliar
no atendimento ao público, confecção de atas, relatórios, atuarem junto ao setor de compras e
manutenção da sala do Comitê, na manutenção dos registros diversos, checagem documental de
protocolos. O contato com o CEP/UFG-RC/UFCAT para agendamento presencial no caso de
dúvidas

gerais

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 6434417609. Os protocolos em tramitação podem ser acompanhados em suas etapas diretamente
pela Plataforma Brasil.

3.2. Análise e Demanda de Protocolos
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 2019, o tempo médio de emissão de parecer foi de vinte e nove (29) dias. O total
de 165 protocolos, incluindo os aprovados, analisados pelo Comitê representa mais que o dobro
do número apreciado pelo CEP/UFG-RC/UFCAT no ano de 2018. Destes, 74 protocolos
correspondem ao número apreciado pelo CEP/UFG-RC/UFCAT no primeiro semestre do ano de
2019. Os pareceres consubstanciados emitidos no segundo semestre de 2019 foram: cinquenta e
três (53) com pendência; trinta e oito (38) aprovados, totalizando 91 protocolos.
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4.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Os membros do CEP/UFG/RC-UFCAT estão em constante aperfeiçoamento para melhor

atualizarem na discussão colegiada e emissão de protocolos seguindo as Resoluções e Normas
vigentes. O CEP/UFG/RC-UFCAT participou do encontro para treinamento de membros dos
Comitês de Ética de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais (parcial), nos dias 20 e 21 de março de
2019, ministrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Para esta atividade,
cinco membros representantes do CEP/UFG-RC/UFCAT participaram do evento, sendo eles: a
coordenadora Profa. Adriana Freitas Neves, a vice-coordenadora Profa. Maria Helena de Paula e os
membros Profa. Eliane Martins de Freitas, Profa. Lana Ferreira de Lima e Prof. Luiz do Nascimento
Carvalho. O treinamento foi realizado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC/Goiás –
Goiânia/GO.

Treinamento de Membros dos Comitês de Ética de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais (parcial) realizado em
Goiânia pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
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5.
PROJETOS, AÇÕES, EVENTOS, ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
No âmbito da Universidade Federal de Goiás/RC-UFCAT em transição, foi realizada a
oficina “A importância do Comitê de Ética em Pesquisa dentro da perspectiva da integridade
acadêmica e as interfaces da integridade no processo de estágio” do I Fórum de Estágio da
RC/UFG, no dia 22 de Março/2019. Esteve presente a Coordenadora do Comitê, Profa. Adriana
Freitas Neves e o Prof. Luiz do Nascimento Carvalho.

Membros do CEP no I Fórum de Estágio da RC/UFG (2019-1).

A coordenação do CEP/UFG/RC-UFCAT realizou no dia 25/03/2019 (segunda-feira), uma
reunião conjunta com os(as) coordenadores(as) de pesquisa e com os(as) coordenadores(as) de Pósgraduação das UAEs da UFG-RC/UFCAT. A reunião teve como temas principais os trâmites e as
análises dos protocolos de pesquisa, com enfoque em: i- página do CEP/UFG-RC/UFCAT contendo
os documentos protocolares básicos necessários para submissão do projeto de pesquisa; ii- os
prazos mínimos exigidos para avaliação do protocolo, iii- o calendário de reuniões/2019 aprovado
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pelo Conselho Gestor, iv- o calendário de atividades (fevereiro, março e abril/2019); v- as
Resoluções e normas vigentes; vi- as orientações para submissão do protocolo de pesquisa na
Plataforma Brasil. Na oportunidade, as coordenadoras sanaram dúvidas e esclareceram questões
levantadas

pelos

presentes.

Reunião Conjunta com Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação das UAEs
(25/03/2019).

Nos dias 12 e 15 de Abril/2019 o CEP/UFG/RC-UFCAT realizou duas oficinas abertas à
toda a comunidade acadêmica, apresentando como tema principal os aspectos éticos de pesquisas
que envolvem seres humanos direta ou indiretamente. Os dois dias de evento teve como palestrantes
as coordenadoras do CEP/UFG-RC/UFCAT, a Profa. Adriana Freitas Neves e a Profa. Maria Helena
de Paula, respectivamente. Na oportunidade as coordenadoras esclareceram as dúvidas dos
presentes a respeito dos trâmites para a submissão de protocolos de pesquisas na Plataforma Brasil,
os principais documentos protocolares, prazos e datas de reuniões. As oficinas contaram não só com
a presença de docentes, discentes, técnicos pertencentes à UFG-RC/UFCAT, como também,
pesquisadores de outras instituições. Em suma, o evento foi produtivo e buscou informar e sanar
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dúvidas, tanto da comunidade acadêmica interna, quanto externa à UFG-RC/UFCAT, a fim de
cumprir o papel consultivo e educativo do CEP em questões de ética na pesquisa.

Oficinas abertas à comunidade acadêmica sobre as Resoluções e Normas vigentes do Conselho Nacional de Saúda/Conep
sobre pesquisa com seres humanos (12 e 15 de abril de 2019).

A Coordenação do CEP/UFG-RC/UFCAT, atendendo a uma demanda apresentada pela
Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação da UFG-RC/UFCAT (Processo nº 23070.019748/201976 de 18 de junho de 2019) reuniu-se, no dia 02 de agostos de 2019, com os coordenadores de
pesquisa e de pós-graduação da Regional Catalão. Na oportunidade, foram apresentadas as ações de
competência deste comitê, informações sobre as atividades do período de seu funcionamento e
propostas de atividades para contemplar formação de ética em pesquisa para o segundo semestre de
2019.
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Reunião do CÉP/UFG-RC/UFCAT com coordenadores de pesquisa e pós-graduação.

No dia 16 de Agosto de 2019, a Coordenadora do CEP/UFG-RC/UFCAT, Profa. Adriana
Freitas Neves participou como palestrante da I Oficina de Escrita de Relato de Experiência da
Regional, abordando “A importância da integridade acadêmica na escrita científica”. O evento foi
organizado pela Coordenadora Geral de Estágios, Profa. Ivânia Vera, que também é membro do
referido CEP. O evento teve como público-alvo alunos de graduação e de pós-graduação, docentes e
técnicos.

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG-RC/UFCAT participa da I Oficina de Escrita de Relato de Experiência da Regional
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No dia 28 de novembro/2019, na sala 104 do Bloco L, a Coordenadora do CEP participou
como palestrante do “I Encontro de Pesquisa e Extensão do IBiotec”, e na oportunidade foi feito um
momento de bate-papo com os docentes presentes.

CEP/UFG-RC/UFCAT em momento de interatividade com a comunidade acadêmica no I Encontro de Pesquisa e
Extensão do IBiotec

Finalizando as participações em eventos para o ano de 2019, a Coordenadora do CEP/UFGRC/UFCAT, Profa. Adriana Freitas Neves ministrou no dia 13 de Novembro/2019 o Curso de
Docência no Ensino Superior – CDIRH/RC/UFG.

O quadro abaixo sumariza as atividades realizadas pelo CEP/UFG-RC/UFCAT no ano de 2019.

Atividades educativas internas aos membros do CEP e à comunidade científica (a partir do
cronograma previamente apresentado, relacionar os eventos):

Dia 28 de Fevereiro

O CEP/UFG-RC/UFCAT realizou a primeira reunião ordinária, onde
foram distribuídos os protocolos de pesquisa e foi feito a apresentação e
discussão colegiada dos protocolos já em relatoria.
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Dia 11 de Março

Foi realizada a primeira reunião extraordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT
para distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão
colegiada dos protocolos.

Dia 22 de Março

A coordenadora Profa. Dra. Adriana ministrou a oficina “A importância do
Comitê de Ética em Pesquisa dentro da perspectiva da integridade
acadêmica e as interfaces da integridade no processo de estágio” do I Fórum
de Estágio da UFG-RC/UFCAT - Local: Mini-auditório Sirlene Duarte.

Dia 25 de Março

O CEP/UFG-RC/UFCAT realizou a Reunião Conjunta com Coordenação
de Pesquisa e Pós-Graduação das UAEs: Trâmites e análises de protocolos
de pesquisa - Local: Sala de Reuniões n°104 do Bloco L

Dia 28 de Março

Foi realizada a segunda reunião ordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT para
aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e
discussão colegiada dos protocolos.

Dia 04 de Abril

Foi realizada a segunda reunião extraordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT
para treinamento dos novos membros.

Dia 12 de Abril

A coordenadora Profa. Dra. Adriana ministrou a Oficina: “Aspectos Éticos
de Pesquisas que envolvem Seres Humanos direta ou indiretamente” - Local:
Mini-auditório Sirlene Duarte

Dia 15 de Abril

A vice-coordenadora Profa. Dra. Maria Helena ministrou a Oficina:
“Pesquisas que envolvem Seres Humanos direta ou indiretamente com foco
na Resolução CNS N° 510/2016” - Local: Mini-auditório Sirlene Duarte

Dia 25 de Abril

O CEP/UFG/RC realizou a terceira reunião ordinária, onde foi feito a
aprovação de ata, distribuído os protocolos de pesquisa e foi feito a
apresentação e discussão colegiada dos protocolos já em relatoria.

Dia 23 de Maio

Foi realizada a quarta reunião ordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT para
aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e
discussão colegiada dos protocolos.

Dia 31 de Maio

Foi realizada a terceira reunião extraordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT
para distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão
colegiada dos protocolos.

Dia 27 de Junho

Foi realizada a quinta reunião ordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT para
aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e
discussão colegiada dos protocolos, calendário de reuniões.
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Dia 02 de Agosto

O CEP/UFG-RC/UFCAT realizou uma Reunião Conjunta com a
Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG-RC/UFCAT, onde
foram apresentadas as ações de competência deste comitê, informações
sobre as atividades do período de seu funcionamento e propostas de
atividades para contemplar formação de ética em pesquisa para o segundo
semestre de 2019.
Local: Sala do CEP

Dia 08 de Agosto

Foi realizada a sexta reunião ordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT para
distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão colegiada
dos protocolos.
Local: Sala do CEP

Dia 16 de Agosto

A coordenadora, Profa. Dra. Adriana Freitas Neves, participou como
palestrante da I Oficina de Escrita de Relato de Experiência da Regional.
Palestra “A importância da integridade acadêmica na escrita científica” Local: Miniauditório Sirlene Duarte.

Dia 29 de Agosto

O CEP/UFG-RC/UFCAT realizou a sétima reunião ordinária, onde foi
feito a aprovação de ata, distribuído os protocolos de pesquisa e foi feito a
apresentação e discussão colegiada dos protocolos já em relatoria.
Local: Sala do CEP

Dia 05 de Setembro

Foi realizada a quarta reunião extraordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT
para aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria,
apresentação e discussão colegiada dos protocolos.
Local: Sala do CEP

Dia 26 de Setembro

Foi realizada a oitava reunião ordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT para
aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e
discussão colegiada dos protocolos.
Local: Sala do CEP

Dia 31 de Outubro

Foi realizada a nona reunião ordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT para
aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e
discussão colegiada dos protocolos.
Local: Sala do CEP

Dia 13 de Novembro

A coordenadora, Profa. Dra. Adriana Freitas Neves, ministrou a Oficina:
“Comitê de Ética em Pesquisa da Regional Catalão” no Curso de Docência
no Ensino Superior - CDIRH/UFG-RC/UFCAT.
Local: Sala do Prédio Administrativo
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Dia 14 de Novembro

O CEP/UFG-RC/UFCAT realizou a quinta reunião extraordinária, onde
foi feito a aprovação de ata, distribuído os protocolos de pesquisa e foi feito
a apresentação e discussão colegiada dos protocolos já em relatoria.
Local: Sala do CEP

Dia 28 de Novembro

Foi realizada a décima reunião ordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT para
aprovação de ata e distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e
discussão colegiada dos protocolos.
Local: Sala do CEP.

Dia 29 de Novembro

A coordenadora, Profa. Dra. Adriana Freitas Neves, participou do I Encontro
de Pesquisa e Extensão do IBiotec como palestrante.
Local: Sala do 104 do Bloco L

Dia 05 de Dezembro

Foi realizada a sexta reunião extraordinária do CEP/UFG-RC/UFCAT
para distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão
colegiada dos protocolos, calendário de reuniões.
Local: Sala do CEP

Dia 12 de Dezembro

O CEP/UFG-RC/UFCAT realizou a décima primeira reunião ordinária,
onde foi feito a aprovação de ata, distribuído os protocolos de pesquisa e foi
feito a apresentação e discussão colegiada dos protocolos já em relatoria.
Local: Sala do CEP

6.

REUNIÕES DO COMITÊ
6.1.

Periodicidade das Reuniões

Foi realizado uma reunião com os novos e antigos membros para fins de treinamento e
capacitação. O CEP/UFG-RC/UFCAT iniciou suas reuniões ordinárias em 28 de fevereiro de 2019,
obedecendo ao calendário aprovado na na décima primeira reunião do Comitê/2018, bem como pelo
Conselho Gestor. Até dezembro de 2019 foram realizadas onze (11) reuniões ordinárias, conforme
consta na Resolução Consuni 37/2017, relativa ao Regimento do CEP/UFG-RC/UFCAT e seis (06)
reuniões extraordinárias. Conforme consta no Regimento, em Julho/2019 o CEP/UFG-RC/UFCAT
esteve de recesso. No segundo semestre, conforme o calendário aprovado, as reuniões ordinárias
iniciarem-se em 08 de agosto de 2019.
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Todos

os

membros

foram

convocados

com

antecedência

mínima

de

48 horas antes da reunião e solicitada à devida justificativa de ausência, no caso de não
comparecimento para fins de estabelecimento do quórum. Nos meses de fevereiro a setembro as
convocações contendo a pauta da reunião foram encaminhadas por e-mail e a cópia impressa
entregue na secretaria das respectivas unidades acadêmicas de cada membro. A partir de outubro a
convocação aos membros passou a ser realizada via SEI, com e-mail encaminhado para as
secretarias das unidades acadêmicas de cada membro.

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 aos informes,
dando abertura para informes também pelos membros; as atas são passadas aos membros para
leitur, aprovação e assinatura, e quando há alterações, estas são solicitadas à secretária, e as
assinaturas são colhidas nas reuniões subsequentes. 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 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 do ano de 2019
foi apresentado o relatório de frequência de membros e de relatos, apontando para a necessidade de
baixa de membros não frequentes e que não relataram protocolos durante o ano de 2018, discussão
sobre a necessidade de indicação de novos membros e sobre a nova portaria.
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7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O quadro abaixo também traz uma síntese dos pareceres consubstanciados emitidos em

2019.
Informações Quantitativas: quadro-resumo contendo número de reuniões e número de protocolos de
pesquisa

Número de Reuniões

17

Número de
Protocolos
Recebidos
165

Situações

(97) Parecer consubstanciado
como pendência
(66) Parecer consubstanciado
como aprovado
(01) Parecer consubstanciado
como não aprovado
(01) Parecer consubstanciado
como retirado

emitido
emitido
emitido
emitido

Em suma, este relatório descreve as ações realizadas no ano de 2019 e resume o papel
educativo, consultivo e deliberativo que o CEP/UFG-RC/UFCAT vem desempenhando junto à
comunidade catalana e região, bem como no País; trabalhando voluntariamente na proteção dos
participantes em assuntos pertinentes à pesquisa com seres humanos direta ou indiretamente.
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