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DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)
UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS
SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CEP
O conhecimento sobre as Resoluções em vigor
permite ao pesquisador dinamizar o processo
de aprovação ao CEP, bem como fortalece o
conteúdo ético presente na pesquisa científica.
O CEP deve ser encarado pelos pesquisadores
e pela instituição como um instrumento
fundamental para o desenvolvimento científico
e para enriquecer os programas de graduação e
pós-graduação, visto que propicia ao
pesquisador a produção de resultados com
consistência, baseada em conhecimentos e
conceitos éticos.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Quando eu posso iniciar a coleta de dados?
A coleta de dados somente poderá ser iniciada
quando o projeto obtiver o parecer de
APROVADO.
Qualquer projeto que seja realizado sem o
parecer supracitado poderá ser denunciado.
Ter o CAAE é sinônimo de que meu
projeto já foi aprovado? Não. O CAAE
(Certificado de Apresentação de Apreciação
Ética) é um número gerado para identificar o
seu projeto, ou seja, apenas ressalta que o
projeto está em apreciação ética em um CEP.
Isso não significa que o seu projeto já foi
aprovado ou que será aprovado pelo CEP.

ATENÇÃO!!!
Todo protocolo de pesquisa encaminhado
ao CEP UEMG Unidade Divinópolis deve
conter o checklist para o pesquisador
disponível no link
funedi.edu.br/funedi/comite-de-etica-em-p
esquisa/checklist.

Acesse o
“Checklist para
os pesquisadores”

DADOS DO CEP
Os maiores motivos de pendências dos projetos
no ano de 2018 foram:
• ausência do Termo de Anuência;
• TCLE (não citava riscos e a forma de
minimizá-los, bem como a ausência dos
benefícios aos participantes da pesquisa);
• folha de rosto sem assinatura e/ou carimbo da
instituição;
• ausência do cronograma;
• evidências de que o projeto já foi executado;
• ausência do Termo de Assentimento para
menores de 18 anos;
• ausência de informações metodológicas.

FIQUE ATENTO!
• O Termo de Anuência deve conter carimbo
da instituição e assinatura do responsável pelo
local.
• O CEP avalia somente os projetos que ainda
não foram executados, pois o objetivo é
resguardar os participantes da pesquisa.
• Todas as informações fornecidas no projeto
também devem constar, de forma idêntica,
nas Informações Básicas preenchidas na
Plataforma Brasil.

DICA!
Se o seu projeto possui participantes menores
de 18 anos, são necessários o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e
o Termo de Assentimento para menores.
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Qual é a importância do Comitê de Ética
em Pesquisa para as pesquisas
desenvolvidas na Unidade Divinópolis?
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
instituído pelas Resoluções 466/2012 e
510/2016, da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep), possui importantes
atribuições de relevância pública. Dentre essas
atribuições, podemos destacar a função de
assegurar o respeito pela dignidade humana e à
proteção física, psíquica, moral, intelectual,
social e cultural aos participantes das pesquisas
científicas envolvendo seres humanos.
No caso da UEMG, contamos com três
Comitês de Ética em Pesquisa, pois as
instituições que realizam pesquisas envolvendo
seres humanos podem constituir diversos
comitês, conforme suas necessidades. A UEMG

conta, atualmente, com um CEP que envolve o
Campus de Belo Horizonte e a Unidade Ibirité,
um segundo, na Unidade Divinópolis, e outro,
na Unidade Passos.
Particularmente, o CEP da UEMG Divinópolis
possui um papel estratégico, pois a Unidade
desenvolve um grande volume de pesquisas
envolvendo seres humanos e, sobretudo,
inúmeros projetos nas áreas de Ciências da
Saúde e Ciências Humanas e Sociais.
O CEP, enquanto órgão colegiado
interdisciplinar e independente, além de
assumir um caráter consultivo e deliberativo,
deve assumir um caráter educativo,
contribuindo para a formação de pesquisadores
por meio de atividades e palestras sobre a ética
na pesquisa. O CEP possui, ainda, a importante
atribuição de contribuir com a proteção, tanto
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“

Particularmente, o CEP da
UEMG Divinópolis possui
um papel estratégico, pois a
Unidade desenvolve um
grande volume de pesquisas
envolvendo seres humanos
e, sobretudo, inúmeros
projetos nas áreas de
Ciências da Saúde e
Ciências Humanas e Sociais.

”

dos pesquisadores quanto dos sujeitos da
pesquisa. Isto se dá porque os procedimentos a
serem realizados na pesquisa devem garantir a
defesa dos direitos dos envolvidos, bem como
as medidas de precaução e proteção frente a
qualquer tipo de risco.
Qual é o papel dos docentes e discentes
para a manutenção da integridade ética na
pesquisa?
Os docentes pesquisadores têm o relevante
papel de conduzir suas pesquisas em
observância aos padrões éticos, visando à
defesa da integridade e da dignidade dos
participantes. Os professores pesquisadores, ao
orientarem seus estudantes bolsistas, têm,
também, o compromisso e a responsabilidade
para com a formação da postura ética nos
processos de pesquisa.
Constituem ainda atribuições importantes dos
docentes pesquisadores: submeter à Plataforma

Brasil os seus projetos de investigação e
disponibilizarem-se, periodicamente, a
participar da composição do CEP como
membros relatores pareceristas.
O que é feito hoje ou poderá ser feito para
preservar a integridade ética nas
pesquisas?
A UEMG tem se pautado pela ampliação e
consolidação de seus Comitês de Ética em
Pesquisa, na valorização da necessidade da
preservação dos direitos dos sujeitos da
pesquisa e pela busca da garantia dos princípios
éticos contidos nas Resoluções 466/2012 e
510/2016, da Conep.
Embora a UEMG já tenha três CEPs ativos, é
necessário promover, cada vez mais, ações
formativas e educativas pelo seu fortalecimento,
objetivando orientar e incentivar os seus
pesquisadores sobre a importância da ética na
pesquisa.

EXPEDIENTE
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) UEMG Unidade Divinópolis
Avenida Paraná, 3.001, bairro Jardim Belvedere, sala 116 (bloco 1) – CEP 35501-170 – Divinópolis (MG)
Telefone: (37) 3229-3583 – E-mail: cep.divinopolis@uemg.br
Coordenadora: Profa. Simone Graziele Silva Cunha
Secretária: Telma Aparecida Vilela Figueiredo
Projeto gráfico, diagramação e revisão: Assessoria de Comunicação – UEMG Unidade Divinópolis
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