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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 Catalão (CEP/UFCAT), no período de janeiro 

a dezembro de 2021. É importante ressaltar que este relatório é construído a partir dos 

relatórios parciais enviados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep)em 

atendimento à Resolução N° 370/2007 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 

(CNS/MS). Além dos dois relatórios parciais com descritivo das atividades semestrais, em 

2021 houve o envio do Relatório Final de atividades como CEP da Regional Catalão da UFG 

(CEP/UFG/RC).  

O funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Catalão 

(CEP/UFCAT) foi aprovado, por meio do Ofício nº466/2021/CONEP/SECNS/MS e o Despacho 

Conep nº0020383403, de 05 de maio de 2021. A Primeira Reunião Extraordinária do 

CEP/UFCAT foi realizada em 27 de maio de 2021 das 09h às 17h, em virtude da Visita de 

Qualificação por webconferência ao CEP da UFCAT, que contou com a participação dos 

membros do CEP, da reitora da UFCAT e dos membros do Projeto de Qualificação de CEPs 

(QCEP), promovido pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em parceria com o 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde e o PROADI-SUS (Hospital Moinhos 

de Vento). 

O momento de interação e avaliação do novo CEP da UFCAT pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (Conep) estava previsto desde 31 de março de 2021, quando a 

coordenadora Profa. Dra. Adriana Freitas Neves foi comunicada de sua realização, através do 

OFÍCIO Nº 331/2021/ CONEP/SECNS/MS. A visita por webconferência da Conep ao Comitê foi 

executada em três momentos distintos:  

No primeiro momento – das 09h às 10h45mim – a reunião contou com a presença da 

coordenadora do CEP, Sra. Adriana Freitas Neves, da vice coordenadora do CEP, Sra. Magda 

Valéria da Silva, da funcionária administrava do CEP (em período de licença maternidade), Sra. 

Írlei Souza Santos, da Sra. Rayne Mesquita de Rezende (funcionária administrativa substituta) 

e das representantes de usuários, Sra. Elizângela Leandro Rosa e Sra. Mirella Moura de 
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Assunção Coelho, e dos representantes da Conep/ Q-CEP Sr. Francisco José Machado Viana e 

Sra. Gianinna Maria do Espírito Santo Wildhagen (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Visita de qualificação dos CEPs primeiro momento: Coordenação do CEP e os 

consultores da Conep. 
 

Os principais pontos discutidos foram: 

§ A importância do papel dos representantes de usuários como interlocutores entre 

importância o CEP, a comunidade acadêmica e a comunidade geral. 

§ A capacitação dos funcionários administrativos e dos representantes de usuários 

através da leitura das resoluções e normativas do CNS/MS para as pesquisas que 

envolvam a serem humanos, bem como participação em cursos e palestras oferecidos 

gratuitamente na modalidade EaD, disponíveis no site do Hospital Moinho de Ventos; 

§ Melhorias na infraestrutura da sala do CEP com a aquisição de um aparelho de telefone 

celular exclusivo para o uso da secretaria do comitê, com o intuito de facilitar o 

trabalho das funcionárias, além de possibilitar uma comunicação eficaz entre os 

pesquisadores e o CEP; 

§ Sugestões para a complementação do conteúdo dos relatórios anual e semestral, com a 

inserção de imagens, e planilhas que contabilizem a quantidade de atendimentos 

(telefonemas, e-mails, e atendimentos presenciais) realizados com o fito de esclarecer 

as dúvidas dos pesquisadores; 

§ Confecção de banners que falem sobre o que é o CEP, sua importância, e sobre os 

direitos dos participantes de pesquisa; 
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§ Articulação entre as coordenações de cursos de graduação e pós-graduação, com o 

intuito de abordar a importância da ética em pesquisas, de todas as áreas de 

conhecimento, que envolvam a participação de seres humanos, através da realização 

de oficinas educativas e disciplinas ministradas. 

No segundo momento – das 11h às 12h – a reunião contou com a presença da 

coordenadora do CEP, Sra. Adriana Freitas Neves, Sra. Magda Valéria da Silva e da Sra. 

Roselma Lucchese, que ocupa o cargo de Reitora na instituição Universidade Federal de 

Catalão, e dos representantes da Conep/ Q-CEP Sr. Francisco José e Sra. Gianinna Maria 

(Figura 2). Neste momento, os principais aspectos discutidos foram: 

§ Auxílio da reitoria para a resolução de algumas questões relativas a infraestrutura do 

CEP/UFCAT, comoa indicação do CEP dentro e fora da universidade, necessidade de 

cadeira de rodas no local para acessibilidade àqueles que demandarem esta 

necessidade, a aquisição de um aparelho celular para uso exclusivo a secretaria do 

Comitê, com o objetivo de dinamizar a comunicação entre os pesquisadores e o CEP; 

§ A necessidade de reconhecimento do trabalho do CEP em seu plano de carreira, cujas 

tarefas voluntárias executadas são além de administrativas, deliberativas, educativas, 

com uma importante contribuição para a organização científico-acadêmica das 

pesquisas que envolvem seres humanos, dentre outros. 

O terceiro momento – das 14h às 17h19mim – contou com a participação de todos os 

membros do CEP, (coordenação, funcionárias administrativas, docentes do colegiado e 

representantes de participantes de pesquisa). Com duração, de mais de três horas a reunião 

transcorreu como uma roda de conversa, na qual foram expostas algumas dúvidas dos 

membros e da coordenação e do colegiado no que tange aos trâmites da Plataforma Brasil em 

geral e sobre a redação e emissão de pareceres consubstanciados. 
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Figura 2: Visita de qualificação dos CEPs segundo momento: Coordenação do CEP, os 
consultores da Conep e Reitora Pro-tempore da UFCAT. 
 

No terceiro momento da Visita de Qualificação por Webconferência ao CEP da UFCAT, 

foram realizadas duas apresentações, com temáticas relativas aos trâmites e documentos 

necessários para a submissão, avaliação e emissão de pareceres de protocolos de pesquisas 

enviados na Plataforma Brasil por pesquisadores.  

A primeira apresentação foi realizada pelo Sr. Francisco, intitulada “Estrutura do 

Registro do Consentimento”, que trouxe a lume questão da responsabilidade do pesquisador, 

em relação aos participantes da pesquisa e abordou os quesitos – justificativa; objetivos e 

procedimentos; desconfortos, riscos, benefícios e cautelas; acompanhamento e assistência 

imediata, integral e gratuita; garantia de proteção aos participantes da pesquisa, 

indispensáveis para a elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). 

A segunda apresentação, realizada pela Sra. Giannina intitulada “Sobre a Elaboração 

de Pareceres” tratou da necessidade de uma padronização estrutural dos documentos de 

parecer emitidos, pelos relatores dos CEPs, e discorreu, sobre: as características do parecer 

consubstanciado, o parecer consubstanciado inicial, e a elaboração de pendências 

documentais. Foi abordada ainda, a necessidade de embasamento nas resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), de acordo com a metodologia utilizada na pesquisa em análise, e de 

seu registro na redação de pareceres, como forma de justificativa dos resultados (aprovado ou 

pendências, por exemplo) das apreciações dos protocolos (Figura 3).  
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Figura 3: Visita de qualificação dos CEPs terceiro momento: Coordenação do CEP, os 

consultores da Conep e demais 

membros do Comitê. 
 

 

Após as apresentações, os membros do CEP/UFCAT, pontuaram algumas dúvidas 

acerca do uso da Plataforma Brasil, e discutiram sobre a importância de ações e 

implementação de estratégias administrativas e educativas que fortaleçam e resguardem a 

necessidade de um trabalho imparcial do CEP na instituição. No momento final da web 

reunião, foi solicitado por parte dos representantes da Conep, que a partir das demandas 

pontuadas pelos membros do CEP/UFCAT fosse elaborado um Plano de Melhoramento 

contendo as propostas seus respectivos prazos para execução.  

Os itens deste plano iniciaram sendo apresentados pela coordenadora do CEP, que 

resgatou os momentos do primeiro e segundo encontro ocorridos no período matutino do 

mesmo dia (documento de memória), e juntamente com a participação dos membros fizeram 

a redação das metas. No Plano de Melhoramento foi proposto sete (07) ações em curto prazo 

(até um mês), no andamento destas ações:  

1. Inserir a informação no site sobre a data limite de envio de relatórios de protocolo 

para cada reunião colegiada;  

2. Divulgar os cursos de qualificação EaD e a Cartilha dos Direitos de Participantes, 

disponíveis no site do Hospital Moinhos de Vento, através da disponibilização dos seus 

links na página do CEP/UFCAT;  

3. Acrescentar informações a respeito dos contatos do CEP/UCAT (telefone, e-mail) na 

entrada (porta) da sala do CEP;  
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4. Fazer a reunião com professores da câmara de pesquisa e pós-graduação para 

apresentarem os trâmites da mudança CEP/RC para CEP/UFCAT; 

5.  Enviar à Conep o relatório final de trabalho realizado (quantidade de protocolos 

analisados, de emendas, de versões relatadas, de notificações) pelo CEP/RC-UFG até o 

seu encerramento; 

6. Aceitar e emitir pareceres nos prazos estabelecidos. 

Referente às ações propostas a serem realizadas no site, 1) foi criado um simulador 

para que o pesquisador possa verificar de acordo com a data de submissão do protocolo de 

pesquisa ao Comitê, qual será a data provável de apreciação do protocolo pelo CEP; 2) foi feito 

a inserção da Cartilha dos Direitos de Participantes, dos links dos cursos EaD disponibilizados 

pela CONEP, assim como a atualização das orientações para submissão de protocolos ao CEP; 3) 

no que diz respeito às ações no âmbito da secretaria, além das informações sobre o horário de 

funcionamento presente na entrada (porta) da sala do CEP, foi acrescentado os contatos do 

CEP/UCAT (telefone, e-mail) conforme sugerido; 4) devido às férias de muitos docentes e em 

fechamento de semestre, a reunião com os professores da câmara de pesquisa e pós-

graduação, para apresentação dos trâmites da mudança CEP/RC para CEP/UFCAT foi 

substituída pelo informe via Ofício SEI Processo No. 23070.024899/2021-61, com os 

seguintes dizeres “Nesta sexta, 14/05/2021, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) encaminhou à Reitora da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Profa. Roselma 

Lucchese, e à Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da UFCAT, Profa. Adriana Freitas 

Neves, o Ofício nº 466/2021/CONEP/SECNS/MS e o Despacho nº 0020383403, referente à 

aprovação do registro e credenciamento inicial do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFCAT, e deliberou também pelo cancelamento do CEP/UFG/Regional Catalão (CEP/UFG/RC), 

em virtude da criação do novo CEP, vinculado à UFCAT, sob CNPJ 35.834.377/0001-20. “Por 

oportuno, participamos que, com o credenciamento e registro do CEP são transmitidas 

responsabilidades à instituição em relação à guarda dos interesses dos participantes de cada 

protocolo de pesquisa que tramitaram no CEP, sustentando-se todos os seus efeitos, inclusive 

após o encerramento das atividades do Comitê. Deste modo, lembramos que, cabe a essa 

instituição zelar pelo sigilo e pela confidencialidade das informações que lhe foram confiadas. 

Orientamos, ainda, que todos os documentos sob a guarda dessa instituição, relativa ao CEP, 

sejam devidamente mantidos e arquivados, em conformidade à Lei nº 8.159/1991”, enfatiza a 

CONEP. Desta forma, comunicamos aos participantes de pesquisa, pesquisadores e 
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comunidade acadêmica, sobre o cancelamento do registro e das atividades do CEP/UFG/RC 

(Despacho e Ofício nº 467/2021 CONEP/SECNS/MS) que passará a ter novo registro de 

funcionamento como CEP/UFCAT (Despacho e Ofício nº 466/2021 CONEP/SECNS/MS). O 

CEP/UFCAT informa que continuará atendendo pelos e-mails <cep.rc.ufg@gmail.com> 

(Coordenação) e <secretaria.cep.ufcat@gmail.com> (Secretaria) para demais esclarecimentos 

ou dúvidas quanto a este processo ou protocolos de pesquisa em tramitação.”; 5)  juntamente 

a este documento, enviamos o relatório final de trabalho realizado pelo CEP/UFG RC até o 

encerramento no qual apresentamos a quantidade de protocolos analisados, de emendas, de 

versões relatadas, de notificações pelo CEP/RC-UFG até o seu encerramento, e início de 

atividades como CEP/UFCAT,6) sobre aceitar e emitir pareceres nos prazos estabelecidos, a 

coordenação fez apreciação de protocolos em ad referendum,considerando o período de férias 

dos membros fora do período de recesso do CEP, que se deu em julho/2021, em virtude do 

calendário acadêmico organizado durante a pandemia, e desta forma, o relatório de 

desempenho do CEP gerado em 25/08/2021 às 13:48:29 apresentou uma média de 13 dias 

para elaboração do parecer pelo relator. O CEP/UFCAT continuará trabalhando na tentativa de 

cumprir seus prazos na liberação dos seus pareceres. 
As ações propostas a médio prazo (até seis meses) foram: 

1. Enviar a informação de recesso do CEP/UFCAT à CONEP;  

2. Alterar o formato dos relatórios parciais enviados à Conep, apresentando-o de forma 

mais detalhada (com o acréscimo de imagens etc.) conforme o relatório anual 

disponível em sua página;  

3. Realizar um seminário interno de membros sobre a Resolução CNS nº 510/2016, que 

dispõe sobre as normas aplicáveis em pesquisas com seres humanos na área das 

Ciências Humanas e Sociais; 

4.  Fazer banners e divulgar em mídias indoor as principais informações da Cartilha de 

Direito dos Participantes;  

5. Estudar a LGPD; 

6. Buscar melhoria na qualidade de trabalho das secretárias, tal como solicitar um 

aparelho de telefone celular institucional que faça ligações para aparelhos celulares, 

junto a Administração Superior da UFCAT;  
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7. Buscar junto aos coordenadores de Programas de Pós-Graduação (por área) em 

encontro com os ingressantes, para informes gerais sobre o funcionamento do 

CEP/UFCAT;  

8. Realizar planilha com as informações sobre as atividades desempenhadas pela 

secretaria (atendimentos via whatsapp, hangouts, etc.), para ser incorporada no 

relatório semestral.  

Quanto a estas metas, sobre 1) enviar a informação de recesso do CEP/UFCAT à 

CONEP nos atentaremos a esta necessidade, uma vez que já havíamos deixado estabelecido 

em nosso regimento que os recessos aconteceriam nos meses de janeiro e julho; contudo 

retiramos esta passagem no regimento atualizado para a UFCAT em função de eventuais 

necessidades de alteração de nossos recessos. 2) neste relatório nós já alteramos o formato e 

tentamos lhes apresentá-lo de forma mais detalhada, como com o acréscimo de imagens, 

conforme nossos relatórios anuais que disponibilizamos em nossa página; 3) sobre realizar 

um seminário interno de membros sobre a Resolução CNS no 510/2016, que dispõe sobre as 

normas aplicáveis em pesquisas com seres humanos na área das Ciências Humanas e 

Sociais,ofertaremos uma disciplina na Pós-graduação em que será abordada tal resolução e 

todos os membros serão convidados a participar, e em nossa reunião extraordinária deste 

segundo semestre trataremos sobre tal resolução; 4) a realizar; 5) estamos estudando, de 

forma isolada a LGPD; 6) buscamos a melhoria na qualidade de trabalho das secretárias, e o 

telefone local foi trocado, a linha testada e liberado para realização de ligações para telefones 

celulares, contudo, o CERCOMP nos retornou sobre a impossibilidade de nos fornecer um 

aparelho de telefone celular institucional; 7) a realizar; 8) realizada neste relatório semestral 

as informações sobre as atividades desempenhadas pela secretaria (atendimentos via 

whatsapp, hangouts, etc.) para ser incorporada nos relatórios semestrais. 

As ações propostas a longo prazo (até doze meses) foram:  

1. Capacitar novos membros para 2022;  

2. Dar continuidade às atividades educativas:  

3. Valorizar o trabalho do CEP/UFCAT junto à instituição e propor a atuação de seus 

membros e do coordenador como item do plano de carreira, no âmbito das suas ações 

educativas;  
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4. Desenvolver projeto de extensão universitária com o treinamento de estudantes de 

graduação em períodos iniciais, para que estes atuem como multiplicadores da Cartilha 

dos Direitos dos Participantes de Pesquisa;  

5. Planejar e desenvolver atividades que favorecerão a participação e o protagonismo dos 

representantes de usuários, por meio de ações em conjunto com as entidades que os 

indicam ao CEP. 

Sobre as ações elencadas a longo prazo, algumas também já seguem em andamento: 

1)novos membros serão definidos em reunião extraordinária do segundo semestre de 2021 

para assuntos administrativos que inclui novos membros para 2022 e sua capacitação; 2) 

sobre a continuidade às nossas atividades educativas, foi pensada a oferta no segundo 

semestre de 2021, a disciplina de Ética em Pesquisa Científica para cursos de Pós-graduação 

da universidade além do início das atividades de nosso projeto de extensão junto à 

comunidade; contudo, tiveram que ser replanejadas para 2022; 3) sobre valorizar o trabalho 

do CEP/UFCAT junto à instituição e propor a atuação de seus membros e do coordenador 

como item do plano de carreira, no âmbito das suas ações educativas, a demanda foi 

apresentada à reitoria; 4) descrito no item 2, bem como neste projeto de extensão 

universitária teremos, como sugerido, a participação de estudantes de graduação em períodos 

iniciais, para que estes atuem como multiplicadores da Cartilha dos Direitos dos Participantes 

de Pesquisa, e além disso, já ofertamos neste semestre a disciplina Aspectos éticos de pesquisa 

envolvendo seres humanos para alunos de graduação; 5) neste sentido, uma das 

representantes de usuário faz parte da comissão de organização dos documentos modelos 

protocolares do CEP/UFCAT, que estão em atualização, bem como está cadastrada em nosso 

projeto de extensão, nos reunimos com o presidente e membros do Conselho Municipal de 

Saúde, e nos reuniremos aos representantes para traçar novas metas junto às entidades que os 

indicam ao CEP e à comunidade. 

 

1.2 Objetivos 

Dentre os vários objetivos de atuação do CEP/UFCAT, estão os de: 

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



 

Página 12 de 26 

- 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 de 

forma colegiada; 

- manter a guarda confidencial e sigilosa dos protocolos de pesquisa analisados por meio de 

reuniões sempre fechadas ao público; 

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

notificação sobre eventos adversos, que possam alterar o curso normal do estudo, levando 

a situação para decisão do colegiado para a continuidade, modificação ou suspensão da 

pesquisa; 

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

Pesquisa (CONEP). 
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1.3 Localização 

As instalações do CEP/UFCAT estão apresentadas no painel de imagens abaixo (Figura 4).  

 

Figura 4: CEP/UFCAT. 

 

O CEP/UFCAT funciona no Bloco Didático 1, segundo piso (subindo as escadas, a 

primeira sala a esquerda), situada à Avenida Doutor Lamartine Pinto de Avelar, nº 1120, Setor 

Universitário, Catalão (GO), CEP: 75704-020. Ao longo do funcionamento do CEP, a 
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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 às 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. 

Observa-se que externo à sala há a indicação da localização do Comitê para melhor 

situar o público em geral do seu local de funcionamento, incluindo aspectos que envolvem a 

acessibilidade, com escrita em braile. Na porta da sala exclusiva está a placa indicando ser ali o 

local de funcionamento do Comitê e internamente estão os mobiliários permitindo o devido 

funcionamento da coordenação, atendimento ao público, secretaria e arquivamento de 

documentos com o devido sigilo em armários com chaves e janelas com persianas que 

também são fechadas durante a reunião. 

 

1.4 Coordenação/Contato 

Coordenadora: Profa. Dra. Adriana Freitas Neves 

Vice-coordenadora: Profa. Dra. Magda Valéria da Silva 

Secretária Administrativa: Írlei Souza Santos 

E-mail da Coordenação: cep@ufcat.edu.br 

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

Telefone: (64) 3441-7609 

WhatsApp: (64) 99215-4340 
 
 

mailto:cep@ufcat.edu.br
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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. 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, 

conforme quadro abaixo apresentado (Quadro 1).Após estabelecimento do trabalho remoto 

em decorrência à pandemia/março e necessidades sanitárias de isolamento, a coordenação 

juntamente com a secretaria iniciou atendimento com os pesquisadores, por agendamento, 

todas as quartas-feiras e quintas-feiras (exceto quintas de reunião no período vespertino), no 

período matutino via webconferência. 

 

Quadro 1: Horário de atendimento da secretaria Comitê de Ética em Pesquisa da UFCAT 
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 

 
 

 Os atendimentos remotos/virtuais aos pesquisadores ocorreram através dos e-mails da 

secretaria administrativa (secretaria.cep.ufcat@gmail.com) e da coordenação 

(cep@ufcat.edu.br) do Comitê, por meio de reuniões na plataforma do Google Meet, 

previamente agendadas por e-mail, para o esclarecimento e orientação dos pesquisadores, 

quanto à elaboração e submissão de documentos na Plataforma Brasil, correção de pendências 

emitidas nos pareceres, sobre necessidade (ou não) de submissão de projeto de pesquisa para 

a avaliação do CEP, concorde às temáticas e  metodologias utilizadas, dentre outras questões. 
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O Hangouts, e o link “Fale conosco”, disponibilizado na página eletrônica do 

CEP/UFG/RC (https://cep.catalao.ufg.br/feedback) foram ferramentas utilizadas em uma 

proporção bem pequena. O CEP/UFCAT realizou durante o ano de 2021 cerca de cento e 

quatorze (114) atendimentos, dentre os quais cinquenta e seis (56) foram realizados através 

do e-mail da secretaria, trinta e sete (37) por web reuniões na plataforma Google Meet, seis 

(06) via Hangouts, quatorze (14) através de telefone e um (01) atendimento via web reunião 

cancelado a pedido da pesquisadora. Os atendimentos em sua maioria se concentraram em 

dúvidas pontuadas nos pareceres consubstanciados e nas pendências documentais emitidas 

pela secretaria durante a checagem documental. 

 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

2.1 Composição do Comitê 

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

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

de usuários. O cancelamento do CEP/UFG/RC e registro do CEP/UFCAT na Plataforma Brasil, 

deu continuidade ao funcionamento de acordo com a sua missão, cujo comitê esteve composto 

somente por membros titulares, que totalizavam dezesseis (15) membros até de maio de 2021, 

incluindo as duas (02) representantes de participantes de pesquisa, sendo um membro do 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) e uma membro da Associação Catalana de Equoterapia 

(ASCATE). Posteriormente devido à demanda de protocolos recebidos para apreciação e a 

saída de membros do CEP/UFCAT, foi constatado a necessidade de recrutar novos membros 

para contribuir com o Comitê. Diante disto, foram aprovadas pelo colegiado do CEP/UFCAT 

três professoras que já haviam manifestado o seu interesse em compor o Comitê por meio de 

e-mail. O treinamento de novos membros foi realizado e então, em 5 de outubro de 2021 o CEP. 

Contudo, dois membros pediram desligamento, conforme formulário enviado à Conep, 

contendo tais informações.Os membros da UFCAT são docentes efetivos, com a titulação 

mínima de doutor(a), e experiência em orientação de pesquisas na graduação e pós-graduação, 

nos níveis de mestrado e doutorado (Quadro 2): 
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Quadro 2: Docentes integrantes do CEP/UFCAT por área de conhecimento. 

 
Área Unidade Acadêmica/Curso  Nº de 

membros 
Percentual 

por área 

Ciências Biológicas Unidade Acadêmica de Biotecnologia/Ciências Biológicas 02 11,7% 

Ciências Exatas e da 
Terra 

Unidade Acadêmica de Matemática e Tecnologia/ Matemática 
Industrial 
Unidade Acadêmica de Matemática e Tecnologia/ Matemática 
Unidade Acadêmica de Biotecnologia/ Ciências da Computação 

01 
 
01 
01 

17,6% 

Ciências Humanas Unidade Acadêmica de Educação/ Pedagogia 
Unidade Acadêmica de Geografia/Geografia 
Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais/ História 
Unidade Acadêmica de Biotecnologia/ Educação Física 
Unidade Acadêmica de Biotecnologia/Psicologia 
Associação Catalana de Equoterapia/Psicologia 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

35,3% 

Ciências da Saúde Unidade Acadêmica de Biotecnologia/Enfermagem 
Unidade Acadêmica de Biotecnologia/Medicina 
Unidade de Atenção ao Estudante/Setor de Nutrição 

01 
01 
01 

17,6% 

Ciências Sociais e 
Aplicadas 
 

Conselho Municipal de Saúde/Direito 01 5,8% 

Linguística, Letras e 
Artes 

Unidade Acadêmica de Letras e Linguística/ Letras 02 13,3% 

 
 

3 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

3.1 Estrutura Administrativa 

Juntamente com as coordenadoras e relatores, uma funcionária terceirizada compõe a 

equipe de membros do CEP/UFCAT desde 2018. Em agosto de 2021, a Sra. Írlei Souza Santos, 

secretária administrativa deste Comitê, retornou da licença maternidade e retomou as 

atividades da secretaria que estavam sendo realizadas pela Sra. Rayne Mesquita de Rezende, 

durante o período da licença (de 19 de maio a 14 de agosto de 2021).Entre as funções 

desempenhadas pela secretaria destacam-se o auxílio no atendimento ao público, na 

confecção de atas, de 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/UFCAT para agendamento virtual no caso de dúvidas gerais pode ser feito pelo e-

mail da secretaria (secretaria.cep.ufcat@gmail.com).  Os protocolos em tramitação podem 

ser acompanhados em suas etapas diretamente pela Plataforma Brasil. 
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3.2 Análise e Demanda de Protocolos 

No primeiro semestre de 2021, antes da transição, o CEP/UFG/RC no período de 

01/01/2021 à 16/05/2021 apreciou um total de quarenta (40) protocolos de pesquisa. No 

semestre 2021/1 (no período após a transição do CEP/UFG/RC para CEP/UFCAT de 

17/05/2021 a 30/06/2021) o Comitê recebeu e avaliou um montante de treze 13 protocolos, 

destes sete (07) ficaram pendente. A cada reunião, ocorreu uma apreciação colegiada média 

de dez (10) protocolos Posteriormente, no segundo semestre de 2021, de 01/07/2021 a 

31/12/2021, foram emitidas cinquenta e três (53) pendências, trinta e uma (31) aprovações e 

quatro (04) protocolos ficaram como não aprovados. A cada reunião, ocorreu uma apreciação 

colegiada média de dez (10) protocolos. No semestre 2021/2, o Comitê recebeu e avaliou um 

montante de oitenta e oito (88) protocolos. No total durante o ano de 2021, o Comitê apreciou 

um total de 141 protocolos de pesquisa. 

 

 

4 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 
Em 26 de Julho de 2021 a Profa. Ivânia Vera realizou o curso de “Disseminação do 

conhecimento: publicações científicas e divulgação do estudo”. A Profa. Ana Carolina Scarpel 

Moncaio participou no dia 14 de outubro de 2021 do evento Jornadas do Sistema CEP/CONEP. 

No dia 21 de outubro de 2021 houve a participação das professoras Ana Carolina Scarpel 

Moncaio e Ivânia como ouvinte na palestra intitulada “Aspectos Éticos em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos” ministrada no Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CEPEX. Em 29 de Novembro de 2021 a Profa. Ana Carolina Scarpel Moncaio realizou o curso 

oferecido pela CONEP através do Projeto de Qualificação dos CEPs –Q-CEPs “Marcos 

regulatórios do Sistema CEP/CONEP para o processo de análise ética de projetos de 

pesquisa”.A profa. Adriana, realizou em 30 de novembro de 2021, o módulo em EaD da Conep 

“Principios metodológicos básicos e questões éticas”. No dia 14 de dezembro de 2021 a Profa. 

Wânia Rezende Lima realizou os cursos EaD disponibilizados no site do Hospital Moinhos de 

Ventos pela CONEP: “Marcos regulatórios do Sistema CEP/CONEP para o processo de análise 
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ética de projetos de pesquisa”, “Consentimento Livre e Esclarecido” e “Elaboração de Parecer: 

casos práticos de análise ética”.  

 
 

5 PROJETOS, AÇÕES, EVENTOS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Reunião entre a coordenação do CEP (Profa. Adriana e Profa. Magda) com o Sr. Rubens 

Pena, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Catalão (CMS), o Sr. Wladimir Batista da 

Costa, presidente da Associação de Portadores de Deficiência de Catalão (ASPEDEC) e o Sr. 

Geraldo Coelho representantes da Associação de Catalão Contra o Câncer (ACCC)realizada em 

15 de Julho(Figura 5). 

 

 
Figura 5: Coordenação do CEP realiza reunião com membros do CMS, ASPEDEC E ACCC. 

 
 

A coordenadora do CEP, Profa. Dra. Adriana Freitas Neves, no dia 19 de maio de 2021 

realizou uma Capacitação para funcionária administrativa e RPPs do Comitê. Foi ministrada 

ainda, pela coordenadora do CEP/UFCAT, a Profa. Adriana, no dia 26 de Junho de 2021, uma 

aula/oficina no Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional (Figura 6). 
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Figura 6: Coordenação do CEP realiza oficina no Programa de Pós-Graduação em 

Gestão Organizacional. 
 

A coordenação do CEP, no dia 05 de agosto de 2021, realizou reunião com os 

membros do colegiado e na oportunidade foi feita a leitura do relatório pós-visita da CONEP 

ao CEP/UFCAT e discussão do colegiado sobre suas ações (Figura 7). 

 
Figura 7:Coordenação do CEP realiza reunião com membros para Relatório 

de Leitura Pós-Visita referente ao Projeto de Qualificação de Comitês de Ética 
em Pesquisa - Q-CEPs (2021). 

 
Em 26 de Agosto de 2021 foi feita a capacitação do novo RPP indicado pelo Conselho 

Municipal de Saúde para o Comitê, Sr. Wladimir da Costa Barbosa. No dia 05 de outubro de 

2021 a coordenadora e vice coordenadora do CEP/UFCAT, Profa. Adriana e Profa. Magda 

respectivamente, realizaram o treinamento das professoras Ana Carolina Scarpel Moncaio, 

Graciele Cristina Silva e Wânia Rezende Lima, como novos membros do CEP/UFCAT. Em 21 de 

Outubro de 2021, a vice coordenadora do CEP/UFCAT, Profa. Dra. Magda Valéria da Silva 
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participou como palestrante no Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPEX. Na 

oportunidade a vice coordenadora explanou a respeito do Sistema CEP/CONEP, a importância 

da submissão dos projetos de pesquisa ao Comitê, assim como, sobre o trabalho que tem sido 

desenvolvido pelo CEP/UFCAT, na palestra intitulada “Aspectos Éticos em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos”. O evento foi uma atividade voltada não somente para discentes e 

docentes da Universidade como também para técnicos-administrativos e demais 

colaboradores da UFCAT, e também para toda a comunidade em geral (Figura 8). 

 

 
Figura 8:Palestra ministrada no 
Congresso de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CEPEX (2021). 
 

Um projeto de extensão universitária foi cadastrado pela coordenadora, Profa. Dra. 

Adriana, cujo grupo de trabalho é composto também pela vice coordenadora e membros que 

manifestaram interesse em participar, incluindo representantes de participantes de pesquisa, 

secretaria e alunos de graduação e de pós-graduação. Este último visa a realização de ações 

que incluem a divulgação da existência e trabalho do Comitê à comunidade acadêmica e de 

fora da universidade.As ações do referido projeto começaram a ser articuladas também em 

nível de oferta de disciplinas tanto em nível de graduação, quanto de pós-graduação. 

Em agosto de 2021 foi publicada no Jornal do Professor uma matéria sobre as ações 

desempenhadas pelo CEP/UFCAT para a garantia do andamento correto das pesquisas 

envolvendo direta ou indiretamente seres humanos. A publicação foi feita a partir da 

entrevista realizado pela equipe do jornal à coordenadora do CEP, Profa. Adriana (Figura 9). 
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Figura 9:Coordenação do CEP dá entrevista ao Jornal do Professor 
e divulga as ações realizadas pelo Comitê para a garantia de 
proteção ao participante de pesquisa (2021) 

 

No quadro 3 estão detalhadas as atividades do CEP/UFG-RC/UFCAT 
administrativas e educativas. 

 
Quadro 3: Atividades internas aos membros do CEP/UFG-RC/UFCAT e à comunidade científica 

Data Atividade 

18 de fevereiro  Primeira Reunião Ordinária do CEP/UFG/RC 

04 de março Segunda Reunião Ordinária do CEP/UFG/RC 

08 de abril Terceira Reunião Ordinária do CEP/UFG/RC. Deliberada a criação da Comissão 
de Atualização de Documentos Protocolares Básicos, cujos membros terão como 
tarefa a reformulação / elaboração dos modelos de documentos protocolares 
básicos a serem disponibilizados na página do CEP/UFCAT 

06 de maio Quarta Reunião Ordinária do CEP/UFG/RC. 

27 de maio  O CEP/UFCAT teve a sua Primeira Reunião Extraordinária, convocada para a 
realização da Webconferência de Visita de Qualificação ao CEP/UFCAT pela 
Conep, como parte do Projeto de Qualificação de CEPs pela Conep (Q-CEP). 

10 de junho Quinta reunião ordinária, dando continuidade como CEP/UFCAT. 

26 de junho A coordenação do CEP/UFCAT realizou duas oficinas junto ao programa de pós-
graduação em Gestão Organizacional 

15 de Julho Reunião entre a coordenação do CEP/UFCAT e os representantes do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS), da Associação de Portadores de Deficiência de Catalão 
(ASPDEC) e da Associação de Catalão Contra o Câncer (ACCC). 

05 de Agosto O CEP/UFCAT teve a primeira reunião ordinária do segundo semestre. Sexta 
Reunião Ordinária do CEP/UFCAT. 

26 de Agosto A coordenação do CEP/UFCAT realizou reunião com o Representante de 
Participante de Pesquisa do Conselho Municipal de Saúde. 

26 de Agosto Foi realizada a Sétima Reunião Ordinária do CEP/UFCAT. 

02 de Setembro O CEP/UFCAT realizou a Segunda Reunião Extraordinária. 
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09 de Setembro Foi realizada a Oitava Reunião Ordinária do CEP/UFCAT. 

05 de Outubro O CEP/UFCAT ministrou o Treinamento de Novos Membros do CEP. 

07 de Outubro Foi realizada a Nona Reunião Ordinária do CEP/UFCAT. 

14 de Outubro O CEP/UFCAT realizou a Terceira Reunião Extraordinária. 

21 de Outubro A coordenação do CEP/UFCAT deu uma Palestra no Congresso de Ensino, Pesquisa 
e Extensão - CEPEX. 

04 de Novembro Foi realizada a Décima Reunião Ordinária do CEP/UFCAT. 

02 de Dezembro O CEP/UFCAT realizou a Décima Primeira Reunião Ordinária. 

09 de Dezembro Foi realizada a Quarta Reunião Extraordinária do CEP/UFCAT. 
 

6 REUNIÕES DO COMITÊ 

6.1 Periodicidade das Reuniões 

O CEP/UFCAT realiza onze reuniões ordinárias, com número de extraordinárias a 

depender das demandas. Conforme consta nos relatórios do ano de 2021, o CEP/UFG/RC, 

iniciou suas reuniões ordinárias em 18 de fevereiro, obedecendo ao calendário aprovado na 

última reunião do Comitê do ano 2020. Até maio de 2021, foram realizadas quatro (04) 

reuniões ordinárias conforme o cronograma anual. Todos os membros foram convocados com 

antecedência mínimade 48 horas, cujas convocações foram encaminhadas por e-mail via SEI 

(Processo SEI23070.008709/2021-68, Processo SEI 23070.011057/2021-49, Processo 

SEI23070.017676/2021-47, Processo SEI 23070.022598/2021-01), com cópia para as 

respectivas unidades acadêmicas de cada membro, contendo a pauta da reunião. Após a 

aprovação, o CEP/UFCAT iniciou suas reuniões ordinárias em 10 de Junho obedecendo ao 

calendário aprovado na última reunião do ano de 2020 do CEP/UFG/RC migrado para 

CEP/UFCAT. Assim, no primeiro semestre de 2021 foram realizadas uma reunião 

extraordinária (27/05) e uma reunião ordinária (10/06). Todos os membros foram 

convocados com antecedência mínima de 48 horas, cujas convocações foram encaminhadas 

por e-mail via SEI (Processo SEI 23070.026339/2021-41, Processo SEI 23070.028787/2021-

89), com cópia para as respectivas unidades acadêmicas de cada membro, contendo a pauta da 

reunião. 

No segundo semestre de 2021 foram realizadas nove (09) reuniões, sendo três (03) 

extraordinárias (02/09,14/10,09/12) e seis (06) ordinárias. A primeira reunião do segundo 
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semestre foi realizada em 05 de agosto de 2021 conforme previsto no calendário aprovado em 

dezembro de 2021. Todos os membros foram convocados com antecedência mínima de 48 

horas, cujas convocações foram encaminhadas por e-mail via SEI (Processo SEI 

23070.040684/2021-97, Processo SEI 23070.044839/2021-64, Processo SEI 

23070.046285/2021-30, Processo SEI23070.047779/2021-31, Processo SEI 

23070.053000/2021-17, Processo SEI23070.054418/2021-41, Processo SEI 

23070.058239/2021-83, Processo SEI23070.064402/2021-47 e Processo SEI 

23070.065993/2021-70), com cópia para as respectivas unidades acadêmicas de cada 

membro, contendo a pauta da reunião. Em atenção ao compromisso com a CONEP, em 

dezembro foi feita a ampla divulgação do período de recesso do CEP/UFCAT à comunidade 

universitária e toda comunidade em geral, de forma que foi disponibilizado na página do 

Comitê o aviso de recesso em Janeiro/2022 (https://cep.catalao.ufg.br/n/123062-aviso-de-

recesso), bem como o retorno das atividades em Fevereiro/2022. Ainda assim, houve a 

divulgação na página da Universidade (https://catalao.ufg.br/n/149399-cep-ufcat-comunica-

sobreperiodo-de-recesso-do-setor-em-janeiro-de-2022) e no Boletim Informativo Semanal da 

UFCAT. Se tratando das ações propostas pelo CEP/UFCAT, Foi feita a criação do e-mail 

institucional da coordenação do Comitê e o mesmo foi atualizado na página do CEP 

(https://cep.catalao.ufg.br/p/24647-coordenadoria-do-cep-ufcat) e também encaminhado 

para a Assessoria de Comunicação da UFCAT-ASCOM/UFCAT para divulgação e atualização da 

lista de contato do órgão na Universidade. 

 

6.2 Dinâmica das Reuniões 

Devido ao isolamento social, adotado como medida sanitária contra a Covid-19, bem 

como a autorização da Conep para a realização de reuniões remotas, conforme o previsto na 

Carta Circular nº 7/2020-CONEP/SECNS/MS, e no Ofício Circular nº 

7/2020/CONEP/SECNS/MS de 16 de março de 2020, as reuniões do (CEP/UFG/RC) passaram 

a ser realizadas por webconferência, através de salas virtuais do Google Meet, acessando a 

Plataforma Brasil para compartilhamento do parecer, e computadores com acesso à 

internet.Organizadas e conduzidas pela coordenadora do CEP, com a duração média de 

aproximadamente quatro (04) horas, as reuniões tinham início após a formação do quórum, 

para a realização das atividades ordenadas em suas respectivas pautas, a saber: 1. Verificação 

https://cep.catalao.ufg.br/n/123062-aviso-de-recesso
https://cep.catalao.ufg.br/n/123062-aviso-de-recesso
https://catalao.ufg.br/n/149399-cep-ufcat-comunica-sobreperiodo-de-recesso-do-setor-em-janeiro-de-2022
https://catalao.ufg.br/n/149399-cep-ufcat-comunica-sobreperiodo-de-recesso-do-setor-em-janeiro-de-2022
https://cep.catalao.ufg.br/p/24647-coordenadoria-do-cep-ufcat
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dos membros presentes, por meio da lista de presença virtual; 2. Contagem de quórum; 3 

Informes repassados pela coordenação e membros; 4. Leitura e aprovação de ata (s); 5.Os 

protocolos não designados aos membros antes da reunião, eram distribuídos entre os 

presentes; 6. Apreciação e discussão dos pareceres de protocolos pelo colegiado do Comitê. 

Após os relatos, outros assuntos eram abordados, e quando inclusos na pauta como 

deliberativos, foram votados pelo colegiado. Por fim, os membros apresentavam sugestões de 

pontos de pautas para as próximas reuniões e, posteriormente, as sessões eram encerradas. 

No período referente a janeiro a maio de 2021, as reuniões do CEP/UFG/RC contaram 

com a participação de cerca de 81% (13/15) dos membros, sendo todos titulares, conforme 

Portaria Nº 085/2020 de fevereiro de 2020 emitida pela Reitoria da Universidade Federal de 

Catalão (UFCAT). Considerando as duas representantes de participantes da pesquisa, a 

membro indicada pelo Conselho Municipal de Saúde se ausentou em algumas reuniões com a 

justificativa de estar participando da reunião do Conselho no mesmo momento. A outra 

representante participou de todas as reuniões. Durante este período, um membro pediu 

desligamento e outra afastamento até o segundo semestre. No período de 17 de maio a 30 de 

junho de 2021, as reuniões do CEP/UFCAT contaram com a participação de cerca de 81% 

(13/15) dos membros, sendo todos titulares, conforme Portaria Nº 511/2020 de 09 de 

novembro de 2020 emitida pela Reitoria da UFCAT. De 01 de Julho a 31 de dezembro de 2021, 

as reuniões do CEP/UFCAT contaram com a participação de cerca de 65% (11/17) dos 

membros, sendo todos titulares. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Abaixo, o quadro-resumo demonstra a quantidade de protocolos recebidos pelo 

CEP/UFG-RC/UFCAT no ano de 2021. 
Quadro 3 – Informativo-comparativo das tramitações semestrais do CEP/UFCAT. 

Ano Número de Reuniões Número de 
Protocolos 
Recebidos 

Situações 
Versões, Emendas ou Notificações 

2021 11 141 (80) Pareceres consubstanciados emitidos com 
Pendências. 
(57) Pareceres consubstanciados emitidos como 
Aprovados. 
(04) Pareceres consubstanciados emitidos como 
Não Aprovados. 
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Somente no ano de 2021 foram apreciados 141 protocolos de pesquisa. 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 2021, por meio de reuniões online, devido à permanência de emergência pública, 

Covid-19, causada pelos vírus Sars-Cov-2, e medidas sanitárias de isolamento físico. As 

reuniões foram organizadas e conduzidas pela coordenadora por web conferência utilizando o 

Google Meet, que além de deliberar sobre assuntos e ações pertinentes ao CEP da UFG-

RC/UFCAT, foram feitos os pareceres do colegiado para a emissão dos pareceres 

consubstanciados aos pesquisadores, por meio da Plataforma Brasil. 

Em suma, este relatório descreve as ações realizadas no ano de 2021 e resume o papel 

educativo, consultivo e deliberativo que o CEP /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. 

 


