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DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)
UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS

APRESENTAÇÃO
O Boletim Eletrônico do CEP UEMG
Unidade Divinópolis tem como objetivo
trazer informações, contribuir para a
qualidade das pesquisas e levantar discussões
sobre o papel da pesquisa no
desenvolvimento institucional, social e da
comunidade. Para isso, o boletim será
disponibilizado mensalmente aos docentes e
discentes da Unidade Divinópolis.

O que é o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP)?
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um
colegiado interdisciplinar, consultivo,
deliberativo, normativo e independente, que
tem como objetivo defender os interesses dos
participantes da pesquisa visando a sua
integridade e dignidade, bem como contribuir
com o desenvolvimento da pesquisa dentro
dos padrões éticos, conforme as Resoluções n°
466/2012 e 510/2016, do Conselho Nacional
de Saúde (CNS), e suas complementares.

FIQUE ATENTO!
•Toda tramitação do seu projeto ocorre via
Plataforma Brasil.
•Segundo a Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), o CEP possui 10 dias para
realizar a análise documental e 40 dias para
emitir o primeiro parecer consubstanciado.

Ressaltamos que o tempo médio do primeiro
parecer consubstanciado do CEP UEMG
Unidade Divinópolis no ano de 2018 foi de
oito dias para aqueles projetos que não
possuíam nenhuma pendência. Mesmo assim,
programe-se: não deixe para tramitar o seu
projeto na Plataforma Brasil na última hora.
•Em breve, será lançado o edital para seleção
de novos membros do CEP visando a ocupar
as vagas em aberto. O edital será publicado
na página do Comitê no site da UEMG
Divinópolis:
www.funedi.edu.br/funedi/comite-de-etica-e
m-pesquisa/.
DICAS!
No final de 2018, o CEP UEMG Unidade
Divinópolis elaborou o instrumento “Checklist
para os pesquisadores”, na tentativa de
minimizar as pendências dos projetos e
também o tempo de tramitação.

Acesse o
“Checklist para
os pesquisadores”

A CONEP possui um aplicativo para canal de
contato e consultas. Por meio dele, é possível
consultar as resoluções e normas. Basta
baixar pelo seu App Store.
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