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MEMÓRIA REUNIÃO ORDINÁRIA – JUNHO/2020  

(Via web conferência) 

 

Membros titulares presentes: Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade Ciências 

Biológicas – Coordenadora, Cícera Alexsandra Costa dos Santos - Ciências da Saúde – 

Titular, Iranira Geminiano de Melo - Ciências Sociais – Titular. 

 

Membros suplentes presentes: Gleison Guardia - Ciências Exatas (com direito a voto 

devido à ausência da titular), Daniely Batista Alves - Ciências Biológicas, André Luiz 

Rodrigues Menezes - Ciências da Saúde. 

 

Representante de usuários: Marcuce Antonio Miranda dos Santos (titular). 

 

Ausência justificada: Marcio Rodrigues Miranda – Engenharias - Motivo: férias. , 

Jaqueline Aida Ferrete - Ciências Humanas – Motivo: problemas pessoais que 

impediram de partiicpar da reunião. 

 

Assuntos tratados:   deliberação dos projetos submetidos à Plataforma Brasil, 

membros do CEP, alteração de reunião ordinária de julho, renovação de registro do CEP 

e informes. 

 

Sobre os protocolos avaliados 

 

Foram analisados e deliberados pelo CEP 11 (onze) protocolos de pesquisa cujo número 

de referência (CAAE) e resumo do status da avaliação encontram-se descritos a seguir. 

 

30537220.7.0000.5653 / 33746220.2.0000.5653 / 31930020.9.0000.5653 / 

29831920.9.3001.5653 / 31929920.0.0000.5653 – classificados como APROVADOS 

30533620.1.0000.5653 – Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: instrumento de coleta de dados, modelo de TCLE, folha de 

informações básicas do projeto. 

30753320.4.3001.5653 5653 – Classificado como PENDENTE por necessitar de 

alterações nos seguintes itens: riscos e benefícios, critérios de inclusão e exclucão, 

detalhamento de procedimentos metodológicos, carta de aceite de orientação, temro de 

compromisso do pesquisador, declaração de que as intervenções ainda não foram 
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realizadas. 

33746420.7.0000.5653  – Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: critérios de inclusão, termo de anuência e TCLE. 

33756620.0.0000.5653 – Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: riscos e benefícios, critérios de inclusão e exclusão, abordagem aos 

participantes, armazenamento e descarte de dados,  resolução CNS de referência pata 

a pesquisa, cronograma, TCLE, anuência institucional para realização da pesquisa. 

33746320.6.0000.5653 – Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: riscos e benefícios, criitérios de inclusão exclusão/definição da 

amostra, análise/tratamento dos dados coletados, resultados da pesquisa, cronograma, 

anuência institucional para realização da pesuqisa, modelos de TCLE e TALE. 

33746519.4.0000.5653 – Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: objetivos, riscos  e benefícios, critérios de inclusão e exclusão / 

definição da amostra, local de realização da pesquisa, abordagem  dos participantes: , 

processo de obtenção e registro de consentimento, resultados da pesquisa, cronograma, 

declaração de que as intervenções ainda não foram realizadas, termo de aceite de 

orientação, declaração de compromisso do pesquisador responsável, folha de 

informações básicas, folha de rosto, anuência institucional para realização da pesquisa, 

termo de autorização para coleta de dados, modelos de TCLE e TALE. 

 

Membros do CEP 

 

Devido a soliictação, por motivos pessoais, de desligamento do CEP realizada pelo 

membro Naziazeno Joaquim de Santana Neto - Ciências Humanas,  o comitê descutiu 

as estratégas que serão utilizadas para recompor o comitê. A secretaria do CEP 

informou que, após o encerramento do período de manifestação de servidores, 24 

pessoas manifestaram interesse em participar do CEP. Ficou decidido que iremos lançar 

chamada pública para novos membros do CEP. Os membros que não estão participando 

das reuniões serão consultados sobre sua permanência no comitê e a partir deste 

levantamento será estipulada o número de vagas disponíveis para titulares e suplentes. 

 

Alteração de Data de Reunião 

 

Considerando  o estabelecido Portaria n° 959/REIT - CGAB/IFRO, DE 14 14 de maiode 

2020 bem como  o Memorando-Circular nº 10/2020/REIT - PROEN/REIT que estipulou 

o período de 13 a 27 de julho de 2020 para férias docentes, a reunião ordinária do mês 
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de julho será transferida para o dia 06/08/2020. 

 

Renovação de  Registro do CEP 

 

Conforme Carta nº 310/2020-CONEP/SECNS/MS de 15 de junho de 2020, encaminhada 

a Reitoria com sópia para a Coordenação do CEP-IFRO, a Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa - Conep, informou a aprovação da renovação do registro do Comitê de 

Ética em Pesquisa - CEP Nº 5653 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Rondônia - IFRO, por 03 anos, a partir da data de emissão da carta. 

 

Informes 

 

Todos os membros foram informados sobre  inclusão, na pauta da  16ª Reunião do 

Colégio de Dirigentes realizada no dia 04/06/2020,  de solicitação do CEP, aos Diretores 

Gerais e Diretores de Ensino, no que se refere  a sensibilização na liberação dos 

membros do Comitê de Ética em Pesquisa do IFRO  para participação nas reuniões do 

comitê. 

 

 

Porto Velho, 30 de junho de 2020. 

 

 

 

Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa  

Portaria REIT-CGAB/IFRO n° 1.140 de 09 de maio de 2018 
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