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Programação para 2014

6º Simpósio do Comitê de Ética em Pesquisa.

Oficinas para alunos e docentes ao longo do ano.

Treinamento da PLATAFORMA BRASIL com   
professores, orientadores e pesquisadores.

O CEPE/UNIFRAN tem caráter multi e interdisciplinar.
sua principal missão é salvaguardar os direitos
e a dignidade dos sujeitos da pesquisa, bem
como promover a discussão do papel da pesquisa no
desenvolvimento institucional e social da comunidade.

Contribui para a qualidade dos trabalhos científicos 
ao avaliar a adequação da proposta da pesquisa, dos
materiais e métodos, da abrangência das referências
bibliográficas, para a discussão de conhecimento no
desenvolvimento institucional e social da comunidade e 
para a valorização do pesquisador ao ter sua pesquisa 
reconhecida do ponto de vista ético e científico.

Além da avaliação de projetos de pesquisa, o 
CEPE também promove a educação continuada de
seus membros mediante a realização de palestras,
treinamentos da Plataforma Brasil, criação de grupos 
de discussão, leituras e debates sobre artigos da área,
criação de comissões internas que ajudem a promover 
mudanças e atualizações de formulários e regulamentos. 
Ainda promove orientações e discussões sobre ética
entre os pesquisadores por meio de oficinas e simpósios.



CEPE-UNIFRAN
PESQUISA COM SERES HUMANOS

SEM CAUSAR DANOS

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Franca (CEPE), registrado na Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP), em 29 de agosto de 2005, 
tem a função de avaliar cuidadosa e sistematicamente os
projetos de pesquisa vinculados à Universidade ou a
outras instituições, de forma a garantir que os princípios 
da bioética – AUTONOMIA, BENEFICÊNCIA, NÃO
MALEFICÊNCIA E JUSTIÇA – sejam plenamente
respeitados.

“A pesquisa só se justifica se houver algum benefício 
esperado, se os riscos para cada sujeito participante da 
pesquisa ou grupo de sujeitos não excedam os
benefícios potenciais e se o ônus e bônus sejam
repartidos de forma equânime.”¹

1 Palácios, M. Ética na pesquisa - I. Ética em pesquisa em seres
humanos. In: Palácios, M.; Martins.A. & Pegoraro, O.A. (Org.) (2001). 
Ética, ciência e saúde: desafios da bioética. Petrópolis, RJ:Vozes, 2001.

QUEM DEVE RECORRER AO CEPE?

Todos que desejam realizar pesquisas envolvendo
seres humanos: alunos de graduação e de pós-gra-
duação, professores-pesquisadores vinculados à Uni-
versidade e demais pesquisadores da comunidade.

QUANDO RECORRER AO CEPE?

Antes de iniciar o desenvolvimento de qualquer projeto 
de pesquisa que envolva direta ou indiretamente seres 
humanos, em cumprimento à Resolução CNS  466/12.

COMO SUBMETER SEU PROJETO DE 
PESQUISA AO CEPE?

Na área do CEPE, localizada na área de Pesquisa do site 
da Universidade de Franca, estão descritos todos os
documentos que devem ser preenchidos e anexados 
no ato da submissão do projeto de pesquisa no sistema
Plataforma Brasil (www.saude.gov.br/plataformabrasil).

O CEPE-UNIFRAN recebe e analisa projetos de pesquisa 
em fluxo contínuo, obedecendo às datas das reuniões 
mensais. Os projetos devem ser submetidos com 20 dias 
de antecedência da reunião, através do sistema Platafor-
ma Brasil pelo site www.saude.gov.br/plataformabrasil.

AGENDA DE REUNIÕES 2014
CEPE/UNIFRAN

Prazo para envio de projetos 
e entrega de relatórios finais

Data da reunião

01/02 21/02

01/03 21/03

05/04 25/04

03/05 23/05

24/05 13/06

02/08 22/08

30/08 19/09

04/10 24/10

01/11 21/11

23/11 12/12

Elaborar projeto de pesquisa com definição dos participantes, dos 
critérios de inclusão e exclusão, dos procedimentos de coleta de 
dados e dos riscos e benefícios envolvidos no processo.

O pesquisador deve se cadastrar no site: www.saude.gov.br/pla
taformabrasil. Para realizar o cadastro é necessário ter em mãos: 
arquivo contendo a identidade (RG) escaneada (frente e verso) 
e número do CPF. Após preencher o cadastro, o pesquisador 
receberá um e-mail contendo uma senha e informações sobre o 
acesso à Plataforma Brasil. Se desejar é possível alterar a senha no 
primeiro acesso à Plataforma Brasil (aba “Alterar meus dados”).

Cadastro e inclusão do projeto de pesquisa na Plataforma
Brasil. Os formulários: termo de consentimento livre e esclarecido, 
tornar resultados públicos, declarações das instituições responsá-
veis e colaboradoras, questionários e/ou roteiro de entrevistas e a
folha de rosto da Plataforma Brasil deverão ser anexados durante 
a inclusão do projeto na Plataforma. Seu projeto de pesquisa em 
formato word (.doc) também deverá ser anexado.

O resultado ocorrerá em até 45 dias. Projetos com pendências
devem ser revisados e encaminhados novamente para o CEPE. Na 
liberação constará a data para entrega do relatório final.

Na data marcada, entregar o relatório final na secretaria do 
CEPE. Após análise e aprovação do relatório final, será emitida a
APROVAÇÃO FINAL DA PESQUISA, considerando-se encerrado o 
processo no CEPE/UNIFRAN.

PASSO A PASSO PARA SUBMISSÃO DO 
PROJETO DE PESQUISA AO

CEPE-UNIFRAN

1º

2º

3º

4º

5º


