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O que é um CEP? Para que serve?
É um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo, que deve existir nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. 

O CEP foi criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa 

em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos –

Resolução CNS 466/2012,VII.2).



CEP-UERGS

Atualmente em fase de registro junto à Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa do Ministério da Saúde (CONEP/MS), órgão que elabora e 

atualiza as diretrizes e normas para a proteção dos sujeitos de pesquisa e 

coordena a rede de Comitês de Ética em Pesquisa das instituições. 



Membros do CEP-UERGS
 Membros titulares: Jane Marlei Boeira (coordenadora), Magali de 
Moraes Menti (vice coordenadora), Daniel S. Hoffmann, Fabiane 
Lazzerini da Fonseca, Fernando Almeida Santos, Fidel Espinoza; Martha 
Hoppe, Marcos Kan Moori, Priscilla Mena Zamberlan, Vinícius Leônidas 
Curcio.

 Membros suplentes: Aline Reis Calvo Hernandez, Manuela Poletto
Klein, Rita de Cássia Nugem, Rodrigo Sanchotene Silva;, Voltaire 
Sant’Anna. 

 Membro representante dos usuários: Jussara Babeitos Giudice. 

 Secretário executivo: Rafael Rudolfo Kreutz



Projetos que devem ser avaliados 
pelo CEP
 Todo projeto que tenha como participante o ser humano (em sua 
totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, 
incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos)

 Inclui projetos de TCC (graduação), de Cursos de Especialização 
(pós-graduação latu sensu) ou de pós-graduação (strictu sensu: 
Mestrado e Doutorado). 

 Incluem os projetos de pesquisa de todas as áreas das Ciências 
(Exatas, Sociais, Biológicas, Humanas) com dados primários, 
secundários, pesquisas sociológicas, antropológicas e epidemiológicas.



Quem deve submeter o projeto e 
para onde encaminhá-lo?
 O professor orientador deverá encaminhar o projeto via Plataforma 
Brasil. 

 Todas as orientações para o cadastro de pesquisador e submissão de 
projetos podem ser encontradas nos tutoriais da própria Plataforma 
Brasil a partir do site: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil




Quais os documentos necessários 
para envio do projeto para o CEP?
 Todos os documentos relacionados no portal da Plataforma Brasil devem 
ser encaminhados através da Plataforma Brasil

 Manuais da Plataforma Brasil --- Submissão de Projetos pdf

 Resoluções e Normativas --- 02. Norma Operacional 001/13 Procedimentos p/ Submissão e 
Tramitação de Projetos (item 3 – Protocolo de Pesquisa; Anexo II)

 A documentação enviada deverá estar completa, para se evitar 
pendências desnecessárias. 

 Cabe destacar que formulários, modelos e Resoluções nacionais 
também estão disponíveis no site do CEP-UERGS. 



Prazos para envio de projetos
 Os projetos a serem submetidos ao CEP (via Plataforma Brasil) deverão 
ser encaminhados até 20 dias antes das reuniões previstas do CEP.

Datas das reuniões 

2016/2

Prazo para envio dos 

projetos

30 agosto 09 ago

27 setembro 06 set

25 outubro 04 out

29 novembro 08 nov

13 dezembro



Dúvidas?
 Site da UERGS ----- CEP-UERGS ----- Dúvidas frequentes (em breve). 

 Endereço provisório: http://cepuergs.webnode.com

 Telefone: (51)3288-9061 

 E-mail do CEP: cep@uergs.edu.br

http://cepuergs.webnode.com/
mailto:cep@uergs.edu.br




Obrigada pela 
atenção!


