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PLANO DE CONTINGÊNCIA - ANEXO III 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS ALUNOS DO UNIPÊ 

SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS - CEP  

 

 
Em virtude da suspensão das atividades presenciais para o atendimento das orientações dos órgãos 

governamentais municipais, estaduais e federais, mediante o momento singular provocado pela 

pandemia do novo Coronavírus, todas as atividades do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos – CEP do Unipê serão realizadas remotamente, e conforme disciplina o Plano de 

Contingência institucional, publicado no Portal/UNIPÊ. 

 
Seguem algumas orientações importantes: 

 
1. Como as atividades estão sendo realizadas remotamente, todas as dúvidas em relação a 

submissão de projetos, resposta de pareceres, realização de emendas, dentre outras, devem ser 

enviadas para o e-mail do CEP: cep@unipe.edu.br; 

 

2. Todos os Projetos concernentes ao CEP devem continuar sendo submetidos via Plataforma 

Brasil (http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf); 

 

3. Nossas reuniões serão mantidas, com os mesmos prazos: ENVIO DOS PROJETOS até a 2ª 

terça feira do mês e a REUNIÃO ORDINÁRIA acontecerá na 3ª terça feira do mês, de maneira 

remota. 

 
4. Seguindo orientações da CONEP, autorizamos, em caráter excepcional, a dispensa de 

assinaturas nos documentos necessários a submissão dos projetos de pesquisa junto à Plataforma 

Brasil. No entanto, assim que as atividades retornarem à normalidade, as assinaturas serão 

cobradas. 

 
5. Também em caráter excepcional, não há necessidade de pedir prorrogação de prazo para a 

coleta de dados, nem informar que a amostra será reduzida, ficando condicionado apenas ao envio 

do relatório final. Caso, o pesquisador não envie, o CEP cobrará. 

 
6. Devido ao pouco tempo, caso o aluno e o orientador optem por fazer uma Revisão 

Bibliográfica, não tem necessidade de informar ao CEP. O CEP ficará encarregado de acompanhar os 

casos. 
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7. Caso ocorra alguma mudança no PROCEDIMENTO E NO INSTRUMENTO DE COLETA DE 

DADOS (questionários coletados de forma presencial e agora feitos de forma online) é necessário 

mandar uma emenda para o CEP. Lembrando que, precisa justificar a emenda direto na Plataforma 

Brasil e mudar tudo que foi alterado no projeto detalhado e no projeto submetido a Plataforma 

Brasil. 

 
8. Sugestão para pesquisas que serão transformadas em online, o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) pode ser enviado ao 

participante via Formulário Google, lembrando que tem que ser um formulário único, apenas com o 

TCLE. 

 
9. Devido à grande demanda, estamos cumprindo o prazo de 30 dias que consta na Norma 

Operacional do CNS 001/2013, para a resposta dos pareceres. Então infelizmente não podemos 

atender aos pedidos de urgência. 

 
10. Até a normalização das atividades, por entender o aumento da demanda de trabalho da 

comunidade acadêmica, receberemos projetos que tenham passado do prazo de 30 dias para a 

resposta da pendência. 

 
11. Caso o professor orientador, juntamente com o aluno opte por fazer um Relato de 

Experiência, o esboço desse relato ou pelo menos a ideia central deve nos ser enviado previamente 

por e-mail, para analisarmos a necessidade de ser submetido ao CEP, uma vez que, alguns relatos 

constam de experiências a partir de coleta de dados dos participantes. 

 

 
João Pessoa, 26 de março de 2020 
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