Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade FUMEC
CEP FUMEC

Criado para defender, em sua dignidade e integridade, os interesses dos sujeitos da
pesquisa e para acompanhar o desenvolvimento da pesquisa à luz de princípios éticos,
o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade FUMEC, doravante acolhido pela sigla
CEP-FUMEC e instituído pela Portaria n. º 02.2.001/2005 da Reitoria, tem caráter
consultivo, deliberativo e formativo.
Deverão ser encaminhados ao CEP-FUMEC, para análise e manifestação prévia, todos
os projetos de pesquisa que, provenientes da Universidade FUMEC, envolverem
participação direta ou indireta de seres humanos. São também consideradas pesquisas
envolvendo seres humanos as entrevistas, aplicações de questionários, utilização de
banco de dados e revisão de prontuários.

DEFINIÇÃO
O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é um colegiado interdisciplinar e independente,
que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no
Brasil. Foi criado para defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em sua
integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento da pesquisa dentro
dos padrões ético seguindo as Normas e Diretrizes Regulamentadores da Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos conforme Resolução em vigor (vide página da CONEP http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_10.htm)

PAPEL
O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas
as pesquisas envolvendo seres humanos, o que significa que toda pesquisa envolvendo
seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa.
Exerce o papel consultivo e, em especial, papel educativo para assegurar a formação
continuado dos pesquisadores da instituição e promover a discussão dos aspectos
éticos das pesquisas em seres humanos na comunidade.

PROJETOS DE PESQUISA
Somente Projetos de Pesquisa, ou seja, pesquisas que ainda estão sendo elaboradas e
que não foram realizadas ainda, podem passar pelo CEP. Uma vez que o pesquisador
já tenha feito a pesquisa e necessite do CEP apenas para registro com o intuito de
receber algum investimento em sua pesquisa, para publicação em revistas ou algum
outro, não será avaliado conforme consta na Resolução n° 466/12 em vigor.

PLATAFORMA BRASIL
Toda pesquisa a ser avaliada pelo CEP deve ser cadastrada na Plataforma Brasil.
A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas
envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP|CONEP.
Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde
sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios
parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas).
O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos também em meio digital,
propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas
aprovadas. Pela Internet é possível a todos os envolvidos o acesso, por meio de um
ambiente compartilhado, às informações em conjunto, diminuindo de forma
significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP/CONEP.

Informações de contato:
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade FUMEC
Rua Cobre, 200 – 4° andar (Edifício Sede - Sala D408)
CEP: 30.310-190 – B. Cruzeiro; Belo Horizonte/MG
Contato: (31) 3269-5235 | cep@fumec.br

Em caso de dúvidas, você poderá consultar em:
http://www.fumec.br/pesquisa/propic/comite-de-etica-em-pesquisa/

