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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 2020. Desde seu efetivo funcionamento, o
CEP/UFG-RC/UFCAT emitiu 350 pareceres a protocolos de pesquisa, dentre os quais estavam
protocolos em suas versões e liberados como aprovados, com pendências, retirados e não
aprovados. Somente no ano de 2020 foram liberados 108 pareceres, representando 31% do total
de protocolos com pareceres consubstanciados emitidos até o momento. Em decorrência à
pandemia da COVID-19, de emergência pública causada pelos vírus Sars-CoV-2, e medidas
sanitárias de isolamento físico, 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 remotamente no ano de 2020. As reuniões mantiveram seu
caráter sigiloso e fechada ao público para a decisão colegiada e 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. As reuniões foram organizadas e
conduzidas pela coordenadora por webconferência utilizando as salas virtuais inicialmente do
RNP e posteriormente Google Meet.

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;
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- 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.

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
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infraestrutura do Comitê proporcionando o bem-estar aos membros e permitiram à secretaria
melhor recepção ao público e realizar suas atividades no espaço de maneira adequada e
confortável. Ademais, a compra de novos itens está prevista e alguns já estão em processo de
obtenção e todas estas aquisições possuem o objetivo de 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.
Localização e Sala do CEP/UFG/RC-UFCAT ‘em transição’
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Continuação: Localização e Sala do CEP/UFG/RC-UFCAT ‘em transição’

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

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. Antes da pandemia, os atendimentos da
secretaria ocorreram 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.
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Horário de atendimento da secretaria do Comitê de ética em pesquisa- Regional Catalão (CEP/UFG/RC
– UFCAT ‘em transição’)

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

No primeiro semestre de 2020, após o estabelecimento do trabalho remoto em decorrência à
pandemia, em março, e necessidades sanitárias de isolamento físico, a coordenação juntamente com a
secretaria iniciou atendimento com os pesquisadores, por agendamento, no primeiro semestre todas as
quartas-feiras e no segundo semestre todas as quintas-feiras (exceto quintas de reunião no período
vespertino), em ambos os períodos, via webconferência. No total, foram atendidos 31 pesquisadores. O
hangouts foi também uma ferramenta utilizada pela secretária, das 13h às 17h todos os dias da semana

(exceto as quintas de reunião), para esclarecimento de dúvidas documentais.

2.

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 como representantes
de usuários. No segundo semestre em decorrência do desmembramento da Regional Catalão da
Universidade Federal de Goiás e criação da supernova Universidade Federal de Catalão (UFCAT), foi
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encaminhado à CONEP a solicitação de registro do Comitê de Ética em Pesquisa para a UFCAT
(CEP/UFCAT) para migração dos protocolos do CEP/UFG/RC para o CEP/UFCAT na Plataforma
Brasil e cancelamento do CEP/UFG/RC. Para tanto, foram encaminhados à CONEP, juntamente com
cópias de documentos atualizados comprovando as atividades do CEP/UFG/RC e a regularização
institucional da UFCAT junto aos órgãos competentes, autorização para funcionamento de acordo com
a sua missão e comprovando a existência de programas de pós-graduação credenciados na CAPES
(incluindo aqueles com a nota mínima quatro) informando as especificidades da instituição e linhas de
pesquisa, regimento atualizado e aprovado pelos membros e institucionalmente, dentre outros.

Em virtude do desmembramento e necessidade de atualização de documento junto à CONEP
foi feito o envio de um novo formulário de membros. Em 2020, o Comitê estava composto por
membros titulares, perfazendo um total de quinze (15) membros relatores, com caráter
multidisciplinar. Ainda, foram encaminhados ofícios para o Conselho Municipal de Saúde e para
a Associação Catalana de Equoterapia para convidá-los a indicar membros Representantes de
Participante de Pesquisa (RPP) para o Comitê, a fim de manter a proporcionalidade de sete (07)
membros internos para um (01) RPP. Atualmente o CEP conta com a presença de dois RPP no
quadro de membros.

3.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
3.1. Estrutura Administrativa
Juntamente com as coordenadoras e relatores, que apreciam e elaboram os pareceres dos
protocolos de pesquisa, uma funcionária terceirizada compõe a equipe de membros do CEP/UFGRC/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 virtual no caso de dúvidas gerais pode ser feito pelo e8 de 16

UFG/Regional Catalão - Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário. Bloco Didático I, Piso 1 – Sala do Comitê de
Ética em Pesquisa da UFG/Regional Catalão. CEP: 75704- 020, Catalão-GO, Fone: (64) 3441-7609, E-mail: cep.rc.ufg@gmail.com

mail da secretaria (secretaria.cep.ufcat@gmail.com). Os protocolos em tramitação devem ser
acompanhados pelos pesquisadores, 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.
Somente no primeiro semestre do ano de 2020, o CEP/UFG/RC-UFCAT apreciou setenta (70)
protocolos, destes, os pareceres consubstanciados emitidos foram: trinta e três (33) com pendência;
trinta e cinco (35) aprovados; dois (02) não aprovados, totalizando 70 protocolos. Em
contrapartida, no segundo semestre, o CEP/UFG/RC-UFCAT apreciou trinta e oito (38), destes,
os pareceres consubstanciados emitidos no segundo semestre foram: onze (11) com pendência;
vinte e quatro (24) aprovados; três (03) não aprovados. No ano de 2020 totalizaram 108 protocolos
analisados pelo CEP/UFG/RC-UFCAT.

4.

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

atuarem na discussão colegiada e emissão de protocolos seguindo as Resoluções e Normas vigentes.
Alguns membros do CEP/UFG/RC-UFCAT participaram do ‘Encontro Nacional dos Comitês de
Ética em Pesquisa – ENCEP’, ministrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Face à pandemia da COVID-19, de emergência pública causada pelos vírus Sars-CoV-2, e medidas
sanitárias de isolamento físico, o encontro foi realizado virtualmente.

5. PROJETOS,
DESENVOLVIDAS

AÇÕES,

EVENTOS,

ATIVIDADES

No âmbito da Universidade Federal de Goiás/RC-UFCAT em transição, foi ministrado
pela coordenadora Profa. Adriana Freitas Neves em conjunto com o Prof. Luiz do Nascimento Carvalho
a Disciplina “Aspectos Éticos em Pesquisas Envolvendo Humanos” (Período Suplementar de Educação
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– PSE/UFCAT- segundo semestre de 2020). A coordenadora Profa. Adriana Freitas Neves realizou, no
dia 17 de Setembro, uma Oficina online sobre “Submissão de Protocolos de Pesquisa com Seres Humanos
para Apreciação Ética”, que consistiu em uma atividade dentro da disciplina de “Revisão Integrativa” do
Programa de Mestrado em Gestão Organizacional da Coordenadora Geral de Estágios, Profa. Dra. Ivânia
Vera. O quadro abaixo sumariza as atividades realizadas pelo CEP/UFG-RC/UFCAT no ano de 2019.
Atividades educativas, deliberativas do CEP junto à comunidade científica acadêmica:

20 de fevereiro
19 de março

O CEP/UFG/RC realizou a primeira reunião ordinária
A segunda reunião ordinária do CEP/UFG/RC foi suspensa em virtude
do fechamento da universidade a partir de decretos relativos à pandemia e
medidas sanitárias. Os protocolos previstos para serem liberados neste mês,
excepcionalmente foram apreciados e finalizados em ad referendum.

23 de abril

O CEP/UFG/RC realizou a segunda reunião ordinária

07 de maio

Foi realizada a primeira reunião extraordinária do CEP/UFG/RC

13 de maio

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

20 de maio

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência
conforme agendamentos da secretaria

27 de maio

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência
conforme agendamentos da secretaria

28 de maio

O CEP/UFG/RC realizou a terceira reunião ordinária

03 de junho

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência
conforme agendamentos da secretaria

04 de junho

Foi realizada a segunda reunião extraordinária do CEP/UFG/RC

10 de junho

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência
conforme agendamentos da secretaria

19 de junho

Divulgação da Primeira Nota Informativa sobre Pesquisas Online do
CEP/UFG/RC na página do Comitê (https://cep.catalao.ufg.br/n/131910-
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primeira-nota-informativa-do-cep-ufg-rc-ufcat-2020-orientacoes-paraprotocolos-envolvendo-metodologias-online) e pela ASCOM.
25 de junho

Foi realizada a quarta reunião ordinária do CEP/UFG/RC e criado a
Segunda Nota Informativa do CEP/UFG/RC para Protocolos Aprovados
antes da pandemia e que necessitam de adequações para darem
continuidade à pesquisa (https://cep.catalao.ufg.br/n/131909-segundanota-informativa-do-cep-ufg-rc-ufcat-2020-orientacoes-para-protocolosaprovados-antes-da-pandemia), para posterior divulgação na página do
Comitê e no setor de comunicação da universidade.

30 de junho

Foi realizada pela Coordenação, a capacitação de novo membro do
CEP/UFG-RC representante de usuário do Conselho Municipal de Saúde

01 de Julho

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

05 de Agosto

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

13 de Agosto

Foi realizada a quinta reunião ordinária do CEP/UFG/RC para
distribuição de protocolos para relatoria, apresentação e discussão
colegiada dos protocolos.

19 de Agosto

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

26 de Agosto

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

27 de Agosto

Foi realizada a sexta reunião ordinária do CEP/UFG/RC para distribuição
de protocolos para relatoria, apresentação e discussão colegiada dos
protocolos.
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03 de Setembro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

17 de Setembro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

17 de Setembro

A Coordenação ministrou a Oficina “Submissão de Protocolos de Pesquisa
com Seres Humanos para Apreciação Ética” como atividade dentro da
disciplina de “Revisão Integrativa” do Programa de Mestrado em Gestão
Organizacional

24 de Setembro

Foi realizada pela Coordenação, a capacitação de novo membro do
CEP/UFG-RC representante de usuário da Associação Catalana de
Equoterapia (Ascate)

24 de Setembro

O CEP/UFG/RC 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.
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24 de Setembro

Foi realizada a terceira reunião extraordinária do CEP/UFG/RC para
aprovação do Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa da
UFG/Regional Catalão - UFCAT 'em transição'.

01 de Outubro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

01 de Outubro

Foi realizada a quarta reunião extraordinária do CEP/UFG/RC para
eleição da Coordenação 2021-2023 e definição do quadro de membros
para solicitação de emissão de Portaria.

15 de Outubro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

22 de Outubro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

22 de Outubro

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

12 de Novembro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

19 de Novembro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

19 de Novembro

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.

23 de Novembro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.
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6.

26 de Novembro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

10 de Dezembro

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.

16 de Dezembro

A Coordenação realizou atendimento a pesquisador via webconferência,
conforme agendamentos da secretaria.

REUNIÕES DO COMITÊ
6.1.

Periodicidade das Reuniões

O CEP/UFG-RC/UFCAT iniciou suas reuniões ordinárias em 20 de fevereiro, obedecendo ao
calendário aprovado na última reunião do Comitê do ano anterior (2019), bem como pelo Conselho
Gestor da Universidade. Até junho de 2020 estavam previstas cinco (05) reuniões ordinárias,
conforme consta na Resolução Consuni 37/2017, relativa ao Regimento do CEP/UFG/RC. Face à
pandemia da COVID-19, de emergência pública causada pelos vírus Sars-CoV-2, e medidas sanitárias
de isolamento físico, a reunião presencial de março foi suspensa pela coordenação, que realizou as
devidas orientações junto aos membros por meio do Ofício Nº 3/2020/CEP-RC/UFG (Processo SEI
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23070.013276/2020-81) para dar encaminhamento aos protocolos com pareceres feitos pelos
relatores. Este ofício antecedeu as orientações dadas pela CONEP sobre os procedimentos que os
CEPs deveriam adotar em função da pandemia.
Até dezembro de 2020 foram realizadas dez (10) reuniões ordinárias e seis (04) reuniões
extraordinárias. Conforme consta no Regimento, nos meses de janeiro e julho de 2020 o CEP/UFGRC/UFCAT esteve de recesso. No segundo semestre, conforme o calendário aprovado, as reuniões
ordinárias iniciaram em 13 de agosto de 2020.
Todos

os

membros

foram

convocados

com

antecedência

mínima

de

48 horas antes da reunião e solicitada a devida justificativa institucional de ausência (e-mail da
secretaria), no caso de não comparecimento, para fins de verificação de estabelecimento do quórum.
As convocações aos membros foram realizadas 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. Em função da pandemia, foi verificada a presença dos membros nas reuniões e não foram
colhidas assinaturas dos membros nas listas de presença e atas aprovadas. Em função do sigilo as atas
são aprovadas nas reuniões, mas não são disponibilizadas no SEI ou por e-mail, o que dificulta a
coleta de assinaturas. No geral, são feitos informes, dando abertura para informes também pelos
membros, as atas são passadas aos membros para leitura e aprovação, e quando há alterações, estas
são solicitadas à secretária no momento da reunião e aceitas em comum acordo entre os membros.
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 entendidos pelo colegiado como ponto de apreciação e deliberação, são incluídos como pauta, e
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feita a deliberação pelo colegiado ainda em reunião. Por fim, abre-se a sugestão para ponto de pauta
da próxima reunião e, após, a sessão é encerrada.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O quadro abaixo também traz uma síntese dos pareceres consubstanciados emitidos em 2020.
Quadro-resumo contendo o número de reuniões e o número de protocolos de pesquisa apreciados e suas
situações

Número de Reuniões

14

Número de
Protocolos
Recebidos

Situações

108

(44) Parecer consubstanciado emitido
como pendência
(59) Parecer consubstanciado emitido
como aprovado
(05) Parecer consubstanciado emitido
como não aprovado

Em suma, este relatório descreve as ações realizadas no ano de 2020 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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