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MEMÓRIA REUNIÃO ORDINÁRIA FEVEREIRO/2020  

(Via web conferência) 

 

Membros titulares presentes: Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade Ciências 

Biológicas – Coordenadora, Marcio Rodrigues Miranda - Engenharias - Vice 

Coordenador, Jaqueline Aida Ferrete - Ciências Humanas – Titular, Cícera 

Alexsandra Costa dos Santos - Ciências da Saúde – Titular. 

 

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

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

Naziazeno Joaquim de Santana Neto - Ciências Humanas, André Luiz Rodrigues 

Menezes - Ciências da Saúde. 

Ausência justificada: Iranira Geminiano de Melo - Ciências Sociais – Titular. 

Motivo: solicitação de alteração de alteração de horário de aulas negada 

Departamento de Apoio ao Ensino do seu Campus de lotação.  

Assuntos tratados:   início das atividades referentes ao ano de 2020; 

deliberação dos projetos submetidos à Plataforma Brasil, Plano Anual de Trabalho, 

alteração de data da reunião ordinária do mês de agosto do corrente ano. Sobre os 

protocolos avaliados. 

 

Sobre os protocolos avaliados 

Foram analisados e deliberados pelo CEP 8 (oito) protocolos de pesquisa cujo 

número de referência (CAAE) e resumo do status da avaliação encontram-se 

descritos a seguir. 

 

24732719.2.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de 

alterações nos seguintes itens: riscos e benefícios, cronograma, modelo de TCLE e 

termo de anuência institucional para realização da pesquisa. 

24732619.3.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de 

alterações nos seguintes itens: atualização de objetivos que foram excluídos do 

projeto, modelos de TALE/TCLE e cronograma. 

25777219.8.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alteração 

no seguinte item: modelo de TCLE. 

85455618.4.0000.5653 – Classificado como APROVADO. 

28627119.3.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de 

alterações nos seguintes itens: medidas mitigatórias aos riscos, 

armazenamento/descarte de dados, abordagem de participantes, processos de 

obtenção e registro de consentimento, cronograma, termo de anuência institucional 

carta de anuência institucional e modelos de TCLE/TALE. 

28634720.3.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de 

alterações nos seguintes itens: definição dos grupos a serem incluídos no estudo, 

forma de apresentação dos resultados aos participantes, modelo de TCLE, definição 
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de atividades dos membros da equipe e cronograma de atividades. 

28620519.9.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de maiores 

esclarecimentos sobre o seguinte item: a metodologia carece de detalhamentos 

necessários para análise dos critérios éticos que envolvem a participação de seres 

humanos. 

28635019.5.0000.5653 - Classificado como RETIRADO pelo fato de ter sido 

cadastrado pela pesquisadora como PROJETO ANTERIOR não sendo esta opção 

aplicável ao protocolo em questão. 

 

 

Sobre o Plano Anual de Trabalho 

Foi informado aos membros do Comitê que o Plano Anual de Trabalho do CEP para 

o corrente ano foi enviado ao gabinete do reitor (Processo SEI 23243.002069/2020-

72). No plano estão previstas todas as ações programadas e os recursos financeiros 

necessários para execução das mesmas. 

Alteração de data de reunião 

Considerando que o calendário anual de reuniões foi elaborado antes da definição 

final do período de realização do Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e 

Inovação (CONNEPI) - a ser realizado no IFRO – Campus Calama no período de 25 a 

28/08/2020, o comitê deliberou sobre a alteração da data da reunião ordinária que 

havia sido agendada para os dias 27 e 28 via web conferência. 

 

 

Demais deliberações realizadas pelo CEP 

Todos os meses será elaborado um documento com a memória da reunião 

realizada e que o mesmo será disponibilizado publicamente para consulta dos 

interessados. 

Serão disponibilizados na página do CEP no site institucional, o ofício (SEI 

0827351) da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) que encaminhou o 

Relatório de Leitura Pós-Visita (SEI 0827353) referente ao Projeto de Qualificação 

de Comitês de Ética em Pesquisa realizado com o CEP IFRO no mês de 

novembro/2019. 

Considerando as razões pelas quais alguns dos membros do CEP não terem 

disponibilidade de participar das reuniões ordinárias devido ao agendamento de 

outras atividades para os mesmos dias e horários em seus Campi de origem, o CEP 

enviará um email ao Gabinete da Reitoria para ciência e providências cabíveis para 

que os compromissos institucionais assumidos junto a CONEP sejam cumpridos. 

 

 

Porto Velho, 14 de fevereiro  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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