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Carta circular nº 01/2019/CEP/NUSAU/UNIR 

 

Interessados: Comunidade Acadêmica da UNIR e pesquisadores externos 

Assunto: Calendário de reuniões do CEP e orientações para elaboração de protocolo 

 

Prezados pesquisadores, o Comitê de ética em Pesquisa (CEP) divulga o 

calendário de reuniões e data limite para recebimento dos protocolos que se encontra em 

anexo a estar circular. 

Com a criação do novo e-mail de contato do CEP com sítio institucional, 

cep@unir.br, recomenda-se aos pesquisadores que utilizem este canal para contato, 

dúvidas e outros. Também estará disponível a partir de março/2019 o telefone 2182-

2116 no horário de funcionamento da secretaria (segundas, quartas e sextas, das 13:30 

as 17:30).  

Em 2019/1 a coordenação do CEP realizará o atendimento ao público por 

agendamento via e-mail (somente período da tarde) e estará disponível as terças das 

14:30 as 17:30 na sala do comitê. 

Para elaboração dos protocolos a serem submetidos via Plataforma Brasil, 

recomendamos acesso ao site da CONEP: 

“http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html” 

 com especial atenção ao item “Resoluções”Neste item, o(a) pesquisador(a) terá 

acesso as todas as normas vigentes. Antes de submeter o protocolo verifique 

atentamente os itens: 

✓ Resolução 466/12 – “Aprova as normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos”. 

✓ Resolução 510/16 – “Esta Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis 

a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos 

metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com 

os participantes ou de informações identificáveis ou que possam 

acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na 

forma definida nesta Resolução”. 

✓ Norma operacional 001/2013 – “A presente Norma Operacional dispõe 

sobre a organização e funcionamento do Sistema CEP/CONEP, e sobre 

os procedimentos para submissão, avaliação e acompanhamento da 

pesquisa e de desenvolvimento envolvendo seres humanos no Brasil, nos 

termos do item 5, do Capítulo XIII, da Resolução CNS n° 466 de 12 de 

dezembro de 2012.” 

 

No caso de protocolos com área temática especial, deve-se atentar para itens 

específicos, tais como: 

✓ Resolução 304/00 – “Contempla norma complementar para a área de 

Pesquisas em Povos Indígenas”. 
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✓ Resolução 580/18 – “Regulamentar o disposto no item XIII.4 da 

Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece que 

as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o 

Sistema Único de Saúde (SUS) serão contempladas em Resolução 

específica.” 

✓ Resolução 441/11 – “Aprovar as seguintes diretrizes para análise ética 

de projetos de pesquisas que envolvam armazenamento de material 

biológico humano ou uso de material armazenado em pesquisas 

anteriores”. 

✓ Resolução 340/04 – “Aprova as Diretrizes para Análise Ética e 

Tramitação dos Projetos de Pesquisa da Área Temática Especial de 

Genética Humana”. 

✓ Resolução 251/97 – “Contempla a norma complementar para a área 

temática especial de novos fármacos, vacinas e testes diagnósticos e 

delega aos CEPs a análise final dos projetos nessa área, que deixa de 

ser especial” 

 

Só serão aceitos para análise os protocolos que estiverem devidamente 

instruídos, de acordo com as normas vigentes. 

 

OBSERVAÇÕES AOS PESQUISADORES DA UNIR: A folha de rosto deve 

ser assinada, no item “instituição proponente”, pela reitoria, direção de núcleo ou campi, 

contendo carimbo ou portaria da institucional. 
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