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REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA, 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ARTHUR SÁ EARP NETO (UNIFASE), 
FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS (FMP) E 

DO HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO (HEAC) 
 
 

DAS FINALIDADES 

Artigo 1o. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Arthur Sá Earp 

Neto (UNIFASE), da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP) e do Hospital de Ensino 

Alcides Carneiro (HEAC), instituído pela Instrução No 25000.076778/2005-33, de 08 de 

Setembro de 2004 da Supervisão da Fundação Octacílio Gualberto (FOG) e de acordo 

com o que determina as Resoluções 466/12, 370/07 e 240/97 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde (CNS/MS), bem como a Norma Operacional nº 001/13, 

visa analisar e identificar as implicações éticas de projetos de pesquisa e de pesquisas 

científicas em curso, na defesa dos direitos dos envolvidos na pesquisa, que são os 

participantes, pesquisadores e instituições, individual ou coletivamente considerado, 

desde que envolvendo exclusivamente seres humanos, cabendo-lhe também, no 

último caso, fiscalizar a sua realização .  

  
Parágrafo Primeiro. O CEP1 deve emitir pareceres consubstanciados sobre os 

aspectos éticos, se tornando corresponsável por garantir a proteção dos envolvidos nas 

atividades de pesquisa em todas as suas fases, quer ao nível da formulação quanto da 

sua efetiva realização, apontando possíveis impactos dessas atividades sobre o bem-

estar geral e os direitos fundamentais de indivíduos e populações humanas.  

 

Parágrafo Segundo. É vedado ao CEP, analisar protocolos de pesquisa que 

envolvam o uso de animais, cabendo essa atribuição à Comissão de Ética em Uso de 

Animais da UNIFASE/FMP. 

 
DA NATUREZA E VÍNCULOS INSTITUCIONAIS 

Artigo 2o. O CEP é uma instância deliberativa autônoma, colegiada e multidisciplinar. 

 

                                                           
1 Este documento empregará a partir deste trecho apenas o termo CEP; posto entender-se que ele concerne 

ao CEP do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto (UNIFASE), da Faculdade de Medicina de Petrópolis 

(FMP) e do Hospital de Ensino Alcides Carneiro (HEAC).   
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Artigo 3o. O CEP é vinculado diretamente, mas não subordinado, à Supervisão da 

Fundação Octacílio Gualberto, mantenedora da UNIFASE e FMP, que deve assegurar-

lhe meios adequados para seu devido funcionamento. 

 

Parágrafo Único. O CEP não poderá fazer qualquer tipo de demanda, assim 

como não estabelecerá, com a direção do HEAC qualquer tipo de subordinação. 

 

Artigo 4o. O CEP mantém relações institucionais com a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP/MS) e organizações afins, conforme o estabelecido na Resolução No 

466/12 referida no Artigo 1o. 

 

DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 5o. O CEP é composto por 13 (treze) membros titulares, sendo quatro indicados, 

oito eleitos e um representante dos usuários, configurando um todo marcado por 

formações disciplinares diversas. 

 

Parágrafo Primeiro. Dos quatro membros indicados, três o serão pela Supervisão 

da FOG e um pela Direção Acadêmica do HEAC. 

 

Artigo 6º. O CEP possuirá um Coordenador-Geral, sendo secundado por um auxiliar 

imediato, Coordenador-Adjunto, apoiando-se, por sua vez, em um colegiado de três 

membros, sendo apoiado por um auxiliar administrativo cuja função será designada de 

Secretário-Administrativo. 

 

Artigo 7º.  Em consonância com a Resolução/CNS 466/2012, os membros não poderão 

ser remunerados pelo desempenho de suas funções no CEP, podendo apenas ser 

ressarcidos de eventuais despesas com transporte, hospedagem e alimentação 

relacionados à sua atuação no Comitê.   

 

Parágrafo Único. O membro deve ser dispensado, no horário de seu trabalho no 

CEP, de outras obrigações nas instituições ou organizações às quais presta serviço, dado 
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ao caráter de relevância pública da função e da obrigatoriedade da participação dos 

membros nas reuniões.  

 

 

DA ELEIÇÃO  

Artigo 8º. A Comissão eleitoral será composta por quatro membros, sendo três 

professores, de diferentes cursos em situação regular na UNIFASE/FMP e uma secretária 

administrativa, sendo composta por presidente, vice-presidente, suplente e secretária 

administrativa. 

 

Artigo 9º. A Coordenação-Executiva do CEP será composta pelo Coordenador-Geral, 

eleito pelo Colegiado; pelo Coordenador-Adjunto, indicado pelo Coordenador-Geral e 

referendado pelo Colegiado; por um terceiro membro, indicado pelo Coordenador-geral e 

pelo Secretário Administrativo - indicado pelo Coordenador-Geral, com funções 

exclusivas junto ao CEP. 

 

  Parágrafo Único. O Coordenador-Geral e o Coordenador-Adjunto serão eleitos 

por 3 (três) anos, podendo haver uma recondução por igual período. 

 

Artigo 10º. Os oito membros eleitos do CEP o serão através de voto direto e secreto do 

corpo docente da UNIFASE e da FMP. Destes, seis através do voto dos seus pares dos 

respectivos cursos de graduação, um por votação de todo o corpo docente da instituição 

(ciências humanas e sociais) e um por votação do corpo docente da área da saúde 

(ciências básicas da saúde). 

I. Dos representantes eleitos, o mais votado será o titular e o segundo mais 

votado, o seu suplente;  

II. Não havendo representantes elegíveis ou candidatos de dada categoria 

da comunidade acadêmica, caberá ao colegiado eleito propor nomes a serem convidados 

cuja homologação só poderá ser concedida por ¾ de todo o CEP. 

                       III. Não havendo suplente do(s) membro(s) afastado(s) deverá ser 

solicitada pela Coordenação do CEP à(s) Coordenação(ões) de Curso(s) que proceda(m) 

à indicação de um(a) professor(a) da respectiva área. 
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Artigo 11º. Dos cinco membros indicados, três são indicados pela FOG, um pela Direção 

Acadêmica do HEAC e, no caso do representante dos usuários, caberá ao Conselho 

Municipal de Saúde de Petrópolis definir as regras e procedimentos para sua indicação. 

 

 Parágrafo Primeiro.  

I. Cabe à Supervisão Geral da FOG designar suplentes para cada um dos 

membros indicados, para substituí-lo quando de seu eventual impedimento; 

II. Não havendo suplente dos membros afastados, deverá ser solicitada pela 

Coordenação do CEP à Supervisão da FOG, à direção do HEAC e/ou ao CONSAÚDE, 

para que indique(m), respectivamente, representante(s). 

 

 Parágrafo Segundo. Os oito membros eleitos pela comunidade acadêmica da 

UNIFASE e da FMP se orientam pelos seguintes critérios institucionais:  

- um professor(a)-pesquisador(a)-médico(a), representante da FMP;  

- um professor(a)-pesquisador(a)-nutricionista, representante do Curso de 

Nutrição;  

- um professor(a)-pesquisador(a)-enfermeiro(a), representante do Curso de 

Enfermagem; 

- um professor(a)-pesquisador(a), representante do Curso de Administração; 

- um professor(a)-pesquisador(a)-cirurgião-dentista, representante do Curso de 

Odontologia; 

- um professor(a)-pesquisador(a)-psicólogo(a), representante do Curso de 

Psicologia; 

- um professor(a)-pesquisador(a) representante das Ciências Básicas da Saúde;  

- um professor(a)-pesquisador(a) representante das Ciências Humanas e Sociais. 

 

DO FUNCIONAMENTO   

Artigo 12o. As sessões ordinárias serão mensais e deverão ocorrer em dia fixo da 

primeira semana de cada mês e, em havendo algum feriado no dia em tela, ela deverá 

ocorrer no mesmo dia da semana seguinte e no mesmo horário; conforme definido por 

seus participantes e/ou instâncias superiores será facultada a possibilidade da realização 

se dar por via remota. 
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Artigo 13o. Em caso de greve ou recesso institucional, à comunidade de pesquisadores 

e às instâncias institucionais serão comunicadas quanto à situação, informando se haverá 

interrupção temporária da tramitação dos protocolos, e se a tramitação permanecerá 

paralisada (parcial ou totalmente) pelo tempo que perdurar a greve/recesso institucional; 

aos participantes de pesquisa e seus representantes o tempo de duração estimado da 

greve/recesso institucional e as formas de contato com a CONEP. 

 

Artigo 14o. As reuniões só podem ser abertas com a presença do Coordenador ou do 

seu Coordenador-Adjunto. 

 

Artigo 15º. Os membros suplentes serão sempre convocados para as reuniões, mas 

apenas votarão na ausência do representante titular, sendo-lhes, no entanto, garantido o 

chamado direito a voz; 

 

Artigo 16º. O comparecimento de um titular e de seu respectivo suplente, em uma mesma 

sessão, implica na consideração de um único membro-representante de cada um dos 

cursos. 

 

Artigo 17o. As sessões do colegiado do CEP terão duração máxima de uma hora e meia, 

com possível prorrogação de meia hora. 

 

 Parágrafo Único. Eventual prorrogação de sessão ordinária deverá ser aprovada 

por 2/3 dos membros presentes. 

 

Artigo 18o. O quórum mínimo exigido para a abertura de qualquer sessão, ordinária ou 

extraordinária, é a presença de pelo menos 1/2 dos seus membros. 

 

Artigo 19o. O quórum mínimo exigido para deliberação dos pontos da pauta é a presença 

de pelo menos 50% mais 1(um) do total dos membros do CEP. 

 

Artigo 20°. As resoluções apenas dar-se-ão por maioria simples dos presentes. 
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            Parágrafo Único. Em caso de empate, a responsabilidade do voto de Minerva 

pertence ao Coordenador do CEP.  

 

Artigo 21o. O CEP pode ser convocado, de forma extraordinária, pela Coordenação ou 

por 2/3 (dois terços) de seus componentes, sendo que todos devem ser avisados, 

formalmente, com antecedência mínima de 1 (uma) semana. 

 

Artigo 22º. O CEP funcionará, para atendimento ao público, no horário de 08h às 18h - 

de segunda feira à sexta feira - na sala do CEP, situada no prédio da Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação, no Campus Barão do Rio Branco da UNIFASE, sendo que 

durante o período de isolamento social, o CEP, funcionará de forma virtual respondendo 

as demandas através do e-mail cep@fmpfase.edu.br. 

 

Artigo 23º. A Coordenação Executiva do CEP é responsável por realizar pelo menos uma 

atividade de capacitação/atualização a cada ano. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 24o. O CEP pode demandar parecer de consultores externos em vista da 

apresentação de processos cuja natureza extrapole o conhecimento/proficiência dos 

seus membros. 

 

Artigo 25o. No caso de pesquisas em grupos vulneráveis ou comunidades específicas 

poderão ser, especialmente, convidados seus representantes para participarem da 

análise do projeto de pesquisa, sem direito a voto. 

 

Artigo 26o. O CEP, em situações excepcionais, ponderadas pela Coordenação, poderá 

emitir parecer "ad referendum". Este parecer será analisado pelo Colegiado, na primeira 

reunião ordinária que ocorrer após a emissão do parecer “ad referendum”, podendo por 

ele ser alterado. 

 

Artigo 27o. Os projetos ou as atividades de pesquisa serão analisados, inicialmente por 

pelo menos um dos membros do Comitê, responsável pela apresentação de uma 

proposta de parecer. O parecer definitivo deverá ser deliberado durante a reunião 
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ordinária ou extraordinária, quando efetivamente instalada, antes de ser assinado pela 

Coordenação e encaminhado ao responsável pelo Projeto ou pela execução da pesquisa.  

 

Parágrafo Único. O CEP terá 30 dias para emitir o parecer consubstanciado por 

escrito, identificando com clareza os documentos analisados, as pendências, e datada 

revisão.  

 

Artigo 28o. A decisão sobre os projetos de pesquisa analisados resultará nos seguintes 

enquadramentos: 

 

a) aprovado, quando o projeto de pesquisa preencher as condições de eticidade 

requeridas; 

b) com pendência, quando o protocolo de pesquisa for considerado passível de 

aceitação do ponto de vista ético, havendo, porém, aspectos específicos que requeiram 

alterações, aperfeiçoamentos ou maiores detalhamentos. Neste caso, haverá 

necessidade de revisão do projeto de pesquisa, que deverá ser reapresentado ao CEP 

pelo pesquisador responsável em até 60 (sessenta) dias; caso a resposta do pesquisador 

ultrapasse o prazo estabelecido, o CEP deverá arquivar o protocolo; 

c) não aprovado, quando a decisão considera que os impedimentos éticos do 

protocolo são de tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação em 

“pendência”; 

d) arquivado, quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas 

às pendências apontadas ou para recorrer; 

e) suspenso, quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser 

interrompida por motivo de segurança, especialmente referente ao participante da 

pesquisa; 

f) retirado, quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do pesquisador 

responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua avaliação 

ética. Neste caso, o protocolo é considerado encerrado. 

Artigo 29o. O CEP, caso seja necessário, acatará dos participantes da pesquisa, ou de 

qualquer outra parte, denúncia ou notificação de abusos ou outros fatos adversos que 
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possam alterar a boa condução da pesquisa, propondo a continuidade, a modificação ou 

a suspensão da mesma. 

 

Parágrafo Único. O CEP, em caso de denúncias de irregularidades de natureza 

ética, requererá à direção da entidade na qual a pesquisa esteja sendo desenvolvida ou 

em vias de ser desenvolvida, a instauração de sindicância e, quando cabível, comunicará 

os fatos a CONEP/MS ou a outras instâncias competentes. 

 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Artigo 30o. Os membros do CEP, no exercício de suas atribuições, têm independência e 

autonomia na análise das pesquisas e tomada de decisões garantidas pela Instituição 

que a abriga, a Fundação Octacílio Gualberto. Em contrapartida, são obrigados a: 

 
a) não divulgar no âmbito externo ao CEP quaisquer informações recebidas, seus 

relatórios e decisões;  

b) não analisar projetos de pesquisa em que estejam de alguma maneira envolvidos;  

c) não analisar projetos de pesquisa que de alguma maneira possa vir a lhe 

favorecer quer em termos pessoais ou a grupos com os quais, de alguma forma, 

interaja. 

 

Parágrafo Único. Os membros do CEP podem, por razões de fórum íntimo, 

abster-se de discussões e das votações que julgarem pertinentes, com a devida 

justificativa. 

 

Artigo 31º. Será tolerado pelo CEP um número máximo de 03 (três) ausências não 

justificadas de um membro do CEP por ano. Superado esse limite, o membro faltoso será 

desligado do CEP. 

 

Parágrafo Único. A justificativa deverá ser apresentada, formalmente, 

antecipadamente ou até 48 horas após a realização da reunião.  

 

Artigo 32º. A frequência dos membros do CEP será controlada através de sua assinatura 

do Livro Ata, durante a realização da reunião. 
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 Parágrafo Primeiro. Em caso de vacância o CEP providenciará a substituição do 

membro, respeitando-se os trâmites envolvidos em cada categoria, conforme o processo 

de indicação específico da categoria, como consta: 

a) membro indicado: será indicado novo membro pelas direções da UNIFASE e 

FMP; 

b) membro eleito: será convocado o candidato que tiver alcançado maior votação 

após o membro eleito; 

c) representante da comunidade: será solicitado ao Conselho de Saúde de 

Petrópolis a indicação de novo representante. 

 

     Parágrafo Segundo. Cabe ao CEP comunicar as situações de vacância ou 

afastamento de membros e encaminhar à CONEP as substituições efetivadas, 

justificando-as. 

 

Artigo 33º. A fim e assegurar o sigilo e a confidencialidade dos protocolos de pesquisa 

sob análise, conforme define a Resolução nº466/12, as reuniões do CEP serão realizadas 

sempre fechadas ao público e os membros do CEP e todos os seus funcionários terão 

acesso aos documentos exclusivamente através da Plataforma Brasil, através do uso de 

senhas individuais e intransferíveis. 

 

 Parágrafo Único. Os membros do CEP e todos os seus funcionários deverão 

comprometer-se a manter sigilo das informações as quais tiverem acesso por declaração 

escrita, sob pena de responsabilidade. 

 

Artigo 34o. O CEP poderá em função de sobrecarga e/ou em função de algum tipo de 

critério de regionalização recusar a apreciação de projetos de pesquisa e de pesquisas 

em curso, sugerindo seu encaminhamento para outro CEP. 
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DA COMPETÊNCIA: 

 

COORDENAÇÃO: 

Artigo 35o. A Coordenação do CEP é a instância executiva do CEP. 

 
Artigo 36o. Ao Coordenador-Geral compete: 

a) presidir as reuniões do CEP e tomar as providências adequadas à execução das 

normas estabelecidas por este Regimento e pelo CONEP/MS;  

b) tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer o direito do 

voto de desempate  

c) propor normas administrativas e técnicas ao Colegiado, para ulterior aprovação;  

d) elaborar o planejamento, orçamento e a proposta anual das atividades; 

e) designar membros ad hoc, após proposta do Colegiado;  

f) convocar reuniões ordinárias (mensais) e extraordinárias, e presidir os trabalhos;  

g) indicar o Coordenador-Adjunto, submetendo o nome à homologação do referido 

Colegiado; 

h) indicar o terceiro-membro a compor com ele, o Coordenador-Geral e com o 

Coordenador-Adjunto, o Comitê Executivo   

i) indicar membros para funções ou tarefas específicas; 

j) submeter, à apreciação do Colegiado, as propostas de membro ad hoc, de 

admissão de novos membros ou desligamento de membros do Colegiado;  

k) representar o CEP em suas relações internas e externas, e, na sua 

impossibilidade, indicar um dos seus membros; 

l) distribuir para relatores os projetos de pesquisa e/ou outros documentos. 

 

Artigo 37o. Caberá ao Coordenador-Geral, ao início de cada ano, apresentar uma 

proposta de calendário das reuniões ordinárias. Alguma outra proposta, além da 

mencionada, deverá ser aprovada pelo colegiado do CEP, no máximo, até a segunda 

reunião ordinária. 

 
 

Artigo 38o. É responsabilidade do Coordenador-Geral enviar, com antecedência de três 

dias úteis, a pauta a ser tratada nas reuniões. 
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DO COORDENADOR-ADJUNTO 

Artigo 39o. Compete ao Coordenador-Adjunto: 

a) substituir o Coordenador-Geral, quando necessário; 

b) auxiliar o Coordenador-Geral em suas tarefas; 

c) supervisionar e acompanhar a elaboração dos relatórios administrativos 

demandados pelo CONEP/MS ou pelo Colegiado; e, 

d) encarregar-se das tarefas que lhe sejam confiadas pelo Coordenador-Geral. 

 

DO SECRETÁRIO-ADMINISTRATIVO 

Artigo 40o. Compete ao Secretário-Administrativo: 

a) executar as tarefas decididas pelo colegiado e pelo Coordenador-Geral; 

b) executar os serviços administrativos da secretaria; 

c) supervisionar atos, notas oficiais, convites, atas e convocações, dando-lhes a 

necessária divulgação; 

d) preparar, com a coordenação, a redação das correspondências; 

e) secretariar as reuniões do colegiado e as reuniões da coordenação, bem como 

elaborar suas atas; 

f) receber e protocolar os projetos de pesquisa apresentados ao CEP; 

g) verificar se os documentos que constam do projeto atendem os requisitos 

necessários, em termos de forma, para que ele seja submetido à apreciação pelo CEP; 

h) encaminhar os pareceres aos pesquisadores solicitantes, mediante o devido 

registro; 

i) manter arquivo atualizado com os projetos de pesquisa e documentos 

encaminhados, aprovados, não aprovados e em pendência; 

j) comunicar, à Coordenação,  o recebimento: de projetos de pesquisa para 

análise, recursos aos pareceres emitidos, respostas aos pareceres emitidos e 

correspondência endereçada ao CEP; 

k) supervisionar todo o material a ser despachado pela Coordenação e; 
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l) elaborar os relatórios demandados pela CONEP/MS, pela Coordenação ou pelo 

Colegiado. 

 

DO COLEGIADO 

Artigo 41o. Compete aos membros do Colegiado: 

a) comparecerem às reuniões ordinárias e às extraordinárias; 

b) elegerem a cada três anos ou por vacância inesperada do cargo o 

Coordenador-Geral. Neste último caso, o novo eleito cumprirá um novo mandato; 

c) referendarem as indicações do Coordenador-Geral para as demais funções de 

coordenação; 

d) justificarem  a ausência no prazo máximo de 48 horas após a reunião; 

e) apreciarem  relatórios de atividades e planejamento; 

f) proporem à Coordenação as medidas que julgar necessárias para o bom 

funcionamento dos trabalhos; 

g) analisarem projetos e atividades de pesquisa, desde que apresentados com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da reunião ordinária do CEP. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 42o. O CEP terá como sede sala própria e exclusiva, conforme reza o CONEP, no 

prédio da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFASE/FMP. 

 

Artigo 43o. O presente Regimento somente pode ser alterado por proposta de pelo 

menos 2/3 (dois terços) dos membros do CEP. 

 

Artigo 44o. Os casos omissos no presente Regimento devem ser encaminhados à 

Coordenação para apreciação pelo colegiado. 
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Este Regimento, documento revisado e aprovado na reunião do colegiado do 
CEP/UNIFASE/FMP/HEAC em 13 de abril de 2021, passa a ter validade legal a 
partir dessa mesma data.  
 

Petrópolis, 13 de abril de 2021 
 

 
Attílio Valentini  
Coordenador do CEP/UNIFASE/FMP/HEAC 
 
Roberta Mattos Stumm 
Secretária do CEP/UNIFASE/FMP/HEAC 

 
 
 
Membros do Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto 
(UNIFASE), Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP) e do Hospital de Ensino Alcides 
Carneiro (HEAC) 
 
 
Álvaro José Martins de Oliveira Veiga  
 
Attilio Valentini  
 
Claudia Martins de Vasconcellos Midão  
 
Gabriel Mendes de Souza Martins  
 
Hugo Macedo Ramos  
 
Leila Schmidt Bechtlufft  
 
Márcia do Amaral  
 
Maria Regina Bortolini de Castro  
 
Natália Elisa Duarte Leal 
 
Talita Lelis Berti  
 
Thayanne Brasil Barbosa Calcia  
 
 
Representantes dos Usuários no Comitê de Ética em Pesquisa UNIFASE/FMP/HEAC 
 
Sandro de Jesus Lara 


