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Resolução CONSUNI: 053/ 2019
Aprova ad referendum do CONSUNI as
alterações no Regimento Interno do Comitê
de Ética
em Pesquisa
CEP, da
Universidade Vale do Rio Doce- Univale.

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, Profª. Lissandra Lopes Coelho
Rocha, em cumprimento às determinações regimentais e de acordo com o Art. 17,
inciso XXII, do Estatuto da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e, considerando
as exigências legais;
Resolve:
Art. 1°. Aprovar ad referendum do CONSUNI, as alteraçõe s no Regimento Interno do

Comitê de ética em Pesquisa - CEP, da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.
Art. 2º. Este ato será submetido ao referendum do Conselho Universitário - CONSUNI,

em sua próxima reunião.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Governador Valadares, 29 de novembro de 2019.

*O o rigina l desta Resolução assinada encont ra-se arquivado no Gabinete da Reitoria .
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVALE
REGIMENTO INTERNO

Capítulo I
Das Finalidades

Art. 1°. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce
(CEP/Univale), instituído pela Portaria 030 de 01 de outubro de 1999, visa identificar,
analisar, avaliar e divulgar os princípios éticos das pesquisas científicas envolvendo
seres humanos, se submetendo ao que determina a Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde (CNS/MS), e suas complementares,
além da Legislação Nacional vigente e documentos internacionais dos quais o Brasil
é signatário.
Artigo 2°. O CEP/Univale terá como objetivos:

a) defender os interesses dos participantes de pesquisa em sua integridade e
dignidade, e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos
padrões ético-científicos;
b) garantir a seguridade aos direitos e deveres dos participantes da pesquisa
e da comunidade científica;
c) encarregar-se da avaliação ética de qualquer projeto de pesquisa
envolvendo seres humanos, realizado co m a participação de
pesquisadores da Univale, ou que tenham a Univale como campo de
pesquisa;
d) avaliar projetos originados em outras instituições sem CEP constituído,
após indicação pela CONEP.
e) analisar e decidir sobre as pesquisas submetidas à sua apreciação,
tornando-se corresponsável por garantir a proteção dos participantes da
pesquisa;

f) emitir pareceres consubstanciados sobre os aspectos éticos da pesquisa
envolvendo seres humanos, prevendo as consequências de tais atividades
sobre o bem-estar geral e direitos fundamentais de indivíduos e populações
humanas.
g) desempenhar papel deliberativo, consultivo e educativo, fomentando a
reflexão ética sobre a pesquisa científica.
h} divulgar normas relativas à ética em pesquisa envolvendo seres humanos.
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Capítulo li
Dos Vínculos Institucionais

Art. 3º. O CEP/Univale é uma instância deliberativa autônoma , colegiada,
multidisciplinar e multiprofissional.
Art. 4º. O CEP/Univale é vinculado diretamente à Reitoria da Univale , que deve
assegurar-lhe os meios adequados para seu funcionamento.
Art. 5°. O CEP/Univale mantém relações institucionais com a Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS) e organizações afins.

Capítulo Ili
Da estrutura, funcionamento e composição

Seção I
Da Estrutura

Art. 6°. Em sua estrutura, o CEP conta com :

a) O Comitê de Ética está localizado no BLOCO-B3, SALA 01, no Campus li da
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.
b) Espaço físico adequado e exclusivo para as atividades do Comitê;
c) Funcionária administrativa exclusiva para as atividades do Comitê;
d) Mobiliário adequado, material de consumo, número de telefone (ramal)
exclusivo, e-mail institucional, equipamento de informática com acesso à
internet e local para arquivamento de documentos (por pelo menos 5 anos)
exclusivo do CEP, permitindo assim a manutenção do sigilo dos documentos.
e) Site eletrônico, com acesso: a informações gerais sobre o CEP; documentos
e formulários; Resoluções, Normas e Diretrizes sobre Ética em Pesquisa;
datas das reuniões ordinárias; orientações sobre o preenchimento de
documentos na Plataforma Brasil; e, contato com o CEP.
Seção li
Da Composição

Art. 7°. O Colegiado do CEP/Univale será composto por profissionais de ambos os
gêneros, terá caráter multidisciplinar e multiprofissional, sendo que, pelo menos
metade de seus membros deverá ter experiência comprovada em pesquisa.
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------Art. 8°. O Colegiado do CEP/Univale contará com um número mínimo de ?(sete)
membros , não devendo haver mais de metade desses pertencentes à mesma
categoria profissional, e será composto por:
1 - Representantes das áreas das ciências da saúde, exatas, sociais,
humanas;
li - Representante dos usuários;
Ili - Representante de classe profissional afim .
Art. 9°. Para a composição do Comitê de Ética, serão observados os seguintes
critérios:

§ 1°. A escolha dos membros docentes da Univale, designados pelo Reitor, se dará
por meio de eleição de seus pares .
§ 2°. A escolha do representante dos usuários se dará por indicação do Conselho
Municipal de Saúde ou associações de usuários ou associações da sociedade civil
afins, a pedido do CEP/Univale;
§ 3°. A escolha do representante de associações de classe se dará por meio de
indicação das categorias profissionais afins, a pedido do CEP/Univale;
§ 4 º. Caberá ao CEP decidir sobre a adequação da indicação, deliberando sobre a
aceitação conforme o cumprimento dos critérios estabelecidos para composição do
Comitê.
Art. 10. O mandato dos membros será de 3 (três) anos, permitida recondução.
Parágrafo único. A renovação do Colegiado deverá ser parcial , garantindo a
permanência de pelo menos metade dos membros para o novo mandato;

Artigo 11. Será dispensado e substituído o membro que solicitar seu afastamento
das atividades do CEP, ou aquele que deixar de representar a instituição que o
designou , ou licenciado de suas funções acadêmicas, ou aquele que, no
cumprimento do mandato deixar de comparecer, sem justificativa, a 2 (duas)
reuniões ordinárias consecutivas, ou a 3 (três) intercaladas, no período de 12
meses.

§ 1°. Em caso de afastamento permanente a pedido do membro ou por destituição
da função, o membro substituto cumprirá o mandato do membro substituído.
§2°. A ausência para todos os fins poderá ser justificada verbalmente ou por escrito,
cabendo à coordenação a decisão pelo aceite da justificativa apresentada .

§ 3°. Em caso de apresentação de justificativas correspondentes a ausên cia em 4
reuniões ordinárias consecutivas, o Colegiado do CEP-Univale julgará o caso,
deliberando pela permanência ou substituição.

Art. 12. O CEP contará com um Coordenador, eleito pelo seu Colegiado.
Parágrafo único. O mandato do(a) coordenador(a) será de 3 anos, permitida a
recondução .
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Art. 13. Os membros do CEP não podem ter remuneração extra, no desempenho
das suas tarefas; podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas com
transporte, hospedagem e alimentação, sendo imprescindível que sejam
dispensados, nos horários de seu trabalho no CEP de outras obrigações na
Instituição, dado caráter de relevância pública da função.
Art. 14. O CEP contará com um (a) Secretário(a) Executivo(a) exclusivo
designado(a) para as atividades do setor.

Seção IV
Do Funcionamento

Art. 15. O CEP dispõe de um serviço de secretária (o) exclusivo(a) para atendimento
ao expediente interno e externo.
Art. 16. O CEP definirá seu horário de funcionamento e datas das reuniões .

§ 1º. O seu funcionamento é de segunda à sexta de 08 às 12 horas e de 13 às 18
horas, para o atendimento aos pesquisadores internos e externos à Instituição e ao
público em geral do CEP.
§2°. O atendimento à comunidade externa, aos pesquisadores e aos sujeitos da
pesquisa será realizado no horário de expediente, excetuando os dias das reuniões,
ou a critério da coordenação.
Art. 17. A entrada no CEP do Protocolo de Pesquisa deverá acontecer até 15 dias
antes da data marcada para a próxima reunião ordinária.
Art. 18. O Protocolo de Pesquisa será registrado via Plataforma Brasil.
Art. 19. Cada Protocolo de Pesquisa será analisado por, no mínimo, um dos
membros para análise e emissão do parecer.
Parágrafo único. A critério da coordenação ou decisão dos membros reunidos em
assembleia, poderá ser solicitada a emissão de parecer por consultor "ad hoc".
Art. 20. Todos os documentos expedidos pelo CEP serão registrados como ofício,
excetuando as comunicações internas.
Art. 21 . O CEP reunir-se-á , ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador, ou a requerimento da
maioria de seus membros.

§ 1°. O CEP se reunirá e deliberará com a presença da maioria simples dos seus
membros, devendo ser verificado o "quorum", o qual deverá ser de 50% mais um de
todos os membros do CEP (maioria absoluta) , em cada sessão e antes de cada
votação.
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§ 2°. É facultado ao Coorden~dor- e aos membros do Comitê solicitar reexame de
qualquer decisão tomada em reunião anterior, justificando possível inadequação
técnica ou de outra natureza.

§ 3°. As votações serão nominais e as deliberações serão tomadas por maioria
simples dos presentes. Em caso de empate, caberá ao(à) coordenador(a) requerer
outros encaminhamentos que orientem a decisão entre os membros.

§ 4°. Aos membros para os quais for observado conflito de interesses na avaliação
ou julgamento do Protocolo de Pesquisa ou de outros assuntos em pauta, será
solicitado seu afastamento da reunião até que o assunto seja avaliado e deliberado
pelo Comitê.
Art. 22. A sequência das reuniões do Colegiado do CEP será a seguinte:

a) abertura dos trabalhos pelo Coordenador e, em caso de sua ausência, por um
dos membros designados pelo coordenador(a);
b) leitura da pauta;
c) verificação de presença e existência de "quorum", 50% mais um de todos os
membros;
d) aprovação da ata da reunião anterior;
e) leitura , discussão e votação dos pareceres;
f) comunicações breves e, quando for o caso, deliberação sobre os demais itens
da pauta.
g) registro das reuniões em documento devidamente aprovado.
Parágrafo único. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o
Colegiado do CEP, por voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida
nesse artigo.
Art. 23. Após a leitura dos pareceres, o coordenador deverá submetê-los à
discussão, dando a palavra aos membros que a solicitarem, conduzindo a análise
para emissão do parecer final, submetendo-o a votação.

§ 1º. O membro que julgar estar insuficientemente esclarecido quanto à matéria em
exame, poderá pedir vistas do expediente, propor diligências ou adiamento da
discussão da votação.

§ 2°. O prazo de vistas será de até a realização da próxima reunião ordinária, ou
extraordinária quando julgada a urgência na deliberação e, necessariamente, o
membro que pedir vistas apresentará seu parecer sobre o assunto.
Art. 24. Os protocolos de pesquisa, uma vez avaliados, deverão ser enquadrados
em uma das seguintes categorias:

Aprovado: quando o protocolo se encontra totalmente adequado para
execução;
Com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção , hipótese
em que serão solicitadas alterações ou complementação do protocolo de
pesquisa. Por mais simples que seja a exigência feita, o protocolo continua
em "pendência", enquanto esta não estiver completamente atendida .
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Não aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo
são de tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação em
"pendência".
Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as
respostas às pendências apontadas ou para recorrer.
Suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser
interrompida por motivo de segurança, especialmente referente ao
participante da pesquisa.
Retirado: quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do pesquisador
responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua
avaliação ética. Neste caso, o protocolo é considerado encerrado.

Art. 25. O conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise dos protocolos
tramitados no CEP é de ordem estritamente sigilosa e suas reuniões são sempre
fechadas ao público. Os membros do CEP e todos os fu ncionários que têm acesso
aos documentos, inclusive virtuais, e reuniões , devem manter sigilo comprometendose, por declaração escrita, sob pena de responsabilidade.

Art. 26. O parecer emitido deverá ser disponibilizado ao pesquisador responsável no
prazo de até 40 dias, sendo 30 dias para real izar a apreciação ética e liberar o
parecer e 1O dias para a checagem documental via Plataforma Brasil. , a partir da
análise pelo relator e apreciação pelo CEP.

Art. 27. Será fixado um tempo mínimo de cinco (5) anos para arquivamento dos
protocolos analisados pelo CEP, ainda que digitalizados.
Art. 28. As reuniões serão registradas no livro de atas.
Parágrafo único. A ata será lida em reunião imediatamente posterior e, uma vez
aprovada, será assinada pelos membros participantes.

Art.

29. O CEP, observada a legislação vigente, estabelecerá
complementares relativas ao seu funcionamento e à ordem dos trabalhos.

normas

Capítulo IV
Das Atribuições
Seção I
Das atribuições do CEP

Art. 30. É atribuído ao CEP:
a) fazer cumprir a Resolução 466/12 e complementares , e demais diretrizes,
normas e resoluções que compõem o cumprimento da ética em pesquisa
envolvendo seres humanos;
b) garantir o cumprimento do expedien
a secretaria;
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c) esclarecer a comunidade em caso de dúvidas sobre o envio, recepção e
trâmite do Protocolo de Pesquisa;
d) orientar os membros sobre a estrutura e funcionamento do CEP e
cumprimento da legislação vigente;
e) disponibilizar à comunidade o modelo de protocolo de pesquisa , formulários e
orientações sobre o preenchimento, na Plataforma Brasil da documentação a
ser analisada ;
f) analisar e revisar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos,
inclusive os multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas
decisões sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida, de modo a garantir e
resguardar a integridade e os direitos dos participantes de pesquisa nas
referidas pesquisas;
g) emitir parecer consubstanciado por escrito via Plataforma Brasil, no prazo
máximo de 40 (trinta) dias, identificando com clareza a investigação científica,
o responsável pelo protocolo, a data da apreciação pelo CEP, a decisão do
Comitê.
h) encaminhar à CONEP/MS, após sua aprovação pelo CEP, projetos que se
enquadram nas áreas temáticas especiais, e, quando for o caso, após
aprovação do CONEP/MS à Secretaria de Vigilância Sanitária ;
i) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua
tarefa;
j) manter em arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios correspondentes por
um período mínimo de cinco anos;
k) desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno
da ética na pesquisa envolvendo seres humanos;
1) Elaborar e executar atividades educativas na área de ética em pesquisa aos
membros do CEP, contemplando-se suas especificidades, e em especial às
pessoas com perfil de voluntários e à comunidade em geral;
m) receber dos participantes de pesquisa, ou de qualquer pessoa física ou
jurídica, denúncias de abusos ou notificação sobre fatos adversos que
possam alterar o curso normal do estudo, decidindo pela continuidade,
modificação ou suspensão da pesquisa ;
n) requerer instauração de sindicância à Reitoria da Univale, em caso de
denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, havendo
comprovação, comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do
Ministério da Saúde - CONEP e, no que couber, a outras instâncias;
o) encaminhar semestralmente à CONEP/MS relatório e consolidado anual
contendo a relação dos projetos de pesquisa analisados , aprovados e
concluídos, bem como os projetos em andamento e, imediatamente, aqueles
suspensos, e demais informações requeridas por aquele órgão ;
p) manter comunicação regular e permanente com a CONEP , de modo a
atender às demandas decorrentes do adequado funcionamento do sistema
CEP-CONEP;
q) realizar pelo menos um evento anual para divulgação das atividades do CEP
e capacitação da comunidade acadêmica para o seguimento da ética em
pesquisa e mensalmente capacitação interna de seus membros.

Parágrafo Único. O CEP ao receber denúncias ou perceber situações de infrações
éticas, sobretudo as que impliquem em riscos aos participantes de pesquisa, os
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fatos devem ser comunicados às instâncias competentes para averiguação e,
quando couber, ao Ministério Público.
Art. 31 . Em caso de greve ou recesso institucional será feita uma comunicação à
comunidade de pesquisadores e às instâncias institucionais correlatas , quanto à
situação, informando se haverá interrupção temporária da tramitação dos protocolos,
e se a tramitação permanecerá paralisada (parcial ou totalmente) pelo tempo que
perdurar a greve.
§ 1°. Aos participantes da pesquisa e seus representantes será informado o tempo de
duração estimado da greve e as formas de contato com a CONEP, de modo que
permaneçam assistidos em casos de dúvidas sobre a eticidade e apresentação de
denúncia durante todo o período da greve; e em relação aos projetos de caráter
acadêmico, como TCC, Mestrado e Doutorado, a instituição deverá adequar
devidamente os prazos dos alunos, de acordo com a situação de cada um, caso
haja atraso na avaliação ética pelo CEP institucional; e informar à CONEP quais as
providências que serão adotadas para regularizar a sua atuação quanto à tramitação
de protocolos para apreciação ética, após o período de paralisação.
§ 2°. E, em caso de Recesso Institucional, informar, com a devida antecedência e por
meio de ampla divulgação por via eletrônica, à comu nidade de pesquisadores o
período exato de duração do recesso ; e aos participantes da pesquisa e seus
representante o período exato de duração do recesso e as formas de contato com o
CEP e a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em casos de dúvidas sobre
a eticidade e apresentação de denúncia durante todo o período do recesso.

Seção li
Das Atribuições do(a) Coordenador(a)

Art. 32. Ao Coordenador(a) do CEP competirá:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

representar o CEP em suas relações internas e externas ;
convocar o Colegiado para reuniões ordinárias e extraordinárias;
presidir as reuniões ;
suscitar pronunciamento do Colegiado quanto às questões relativas aos
protocolos de pesquisa ;
delegar suas funções a um dos membros do CEP, em caráter transitório,
quando ausente do cumprimento de suas funções;
tomar parte nas discussões e votações;
indicar, dentre os membros do CEP e consu ltores "ad hoc", os relatores dos
protocolos de pesquisa;
declarar incompatível a participação de membros na análise de protocolo,
quando houve conflito de interesses;
expedir documentos decorrentes de deliberações do Comitê;
encaminhar semestralmente à CONEP, a relação dos protocolos de pesquisa
analisados, aprovados e concluídos, bem como dos projetos em andamento
e, imediatamente, aqueles suspensos e por fim um co nsolidado anual ;
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comunicar aos departamentos/órgãos a ausência dos respectivos
representantes , conforme Art. 11 º;
determinar a suspensão do mandato de membros, conforme disposto no Art.
11 º.
averiguar denúncias de irregularidades na condução de pesquisas, e, quando
comprovada , solicitar instauração de sindicância à Reitoria da UNIVALE, em
caso de denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas;
coordenar, orientar, delegar e acompanhar as atividades da secretaria
executiva .

Seção Ili
Das Atribuições dos Membros

Art. 33. Aos membros do CEP competirá:
a) participar de todas as reuniões ordinárias previamente agendadas.
b) analisar, realizar e relatar, no prazo máximo de 30 (dias) dias, as tarefas que
lhes forem atribuídas pelo Coordenador;
c) relatar protocolos de pesquisa, votar, manifestar-se a respeito das matérias
em discussão, e emitir pareceres;
d) relatar protocolos de pesquisa cujo parecer emitido previamente descreve
"em pendência";
e) requerer votação de matéria em regime de urgência;
f) verificar a instrução do protocolo de pesquisa quanto à garantia dos
procedimentos estabelecidos, à documentação e registro das informações da
pesquisa, à guarda do banco de dados e demais materiais a serem obtidos,
aos recursos humanos envolvidos na execução da investigação, e sugerir a
periodicidade dos relatórios parciais;
g) desempenhar atribuições que lhes forem designadas pelo Coordenador;
h) apresentar proposições sobre as questões referentes ao Comitê;
i) sugerir consultor "ad hoc" para avaliação e emissão de parecer de Protocolo
de Pesquisa.

Seção IV
Das Atribuições do(a) Secretário(a) Executivo(a)

Art. 34. À(o) Secretário(a) Executivo(a) do CEP competirá:
a) secretariar as reuniões ;
b) convocar, a pedido do coordenador, os membros para as reuniões ordinárias
e extraordinárias;
c) distribuir aos integrantes do CEP a pauta das reuniões;
d) administrar as correspondências do CEP;
e) receber, conferir a documentação, registrar e encaminhar os protocolos de
pesquisa;
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f) redigir, registrar e enviar ofícios e pareceres;
g) manter o arquivo organizado e atualizado;
h) manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos a
serem examinados nas reuniões do Comitê;
i) providenciar o cumprimento das tarefas que lhe forem designadas;
j) redigir atas das reuniões e registro de deliberações;
k) redigir o relatório semestral das atividades e consolidado anual do Comitê a
ser encaminhado à CONEP;
1) lavrar as atas de reuniões do Comitê;
m) atender à comunidade no recebimento de protocolos via Plataforma Brasil e
outros documentos;
n) orientar à comunidade sobre formas de acesso ao protocolo de pesquisa e
respectivos formulários na Plataforma Brasil;
o) manter, divulgar e atualizar o acervo e a legislação pertinente à ética em
pesquisa;
p) intermediar, quando necessário, o contato dos membros do CEP e da
comunidade com a coordenação.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 35. Os integrantes do CEP terão total independência na tomada das decisões
no exercício das suas funções , executando suas atividades alheias a qualquer tipo
de pressão por parte de superiores hierárquicos, ou pelos interessados em
determinada pesquisa, devendo isentar-se de envolvimento financeiro e das
atividades que lhe cabe quando sujeitos a conflito de interesses.
Art. 36. É vedada a revelação dos nomes dos relatores e consu ltores "ad hoc"
designados para a análise dos Protocolos de Pesquisa por qualquer um dos
membros ou funcionário do CEP, bem como cada um deverá manter sob caráter
confidencial as informações recebidas .
Art. 37. Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a ser co-responsável no que se
refere ao cumprimento dos aspectos éticos da pesquisa.
Art. 38. Consideram-se autorizados para execução os projetos aprovados pelo CEP,
exceto os aprovados que se enquadrarem nas áreas temáticas especiais definidas
pela legislação em vigor, que deverão ser enviados à CONEP/CNS/MS, que dará o
devido encaminhamento e decidirá sobre o parecer final.
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-------·---CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 39. Os casos omissos e as dúvidas originadas da aplicação do presente
Regimento Interno serão discutidas em reunião do Colegiado, que deliberará sobre
as condutas a serem tomadas a cada caso específico.
Art. 40. O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta de
dois terços dos membros.
Art. 41. O Comitê de Ética em Pesquisa não analisa pesquisas que envolvam
animais.
Art. 42. O Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação,
revogando-se as disposições em contrário.
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