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MEMÓRIA REUNIÃO ORDINÁRIA –MAIO/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, 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: Naziazeno Joaquim de Santana Neto - Ciências Humanas. 

Motivo:por recomendação médica necessitava de repouso total.  

 

Assuntos tratados:   deliberação dos projetos submetidos à Plataforma Brasil, 

chamada pública novos membros (consulta de interesse de participação no CEP), 

orientações  CONEP - atividades do CEP durante a Pandemia provocada pelo 

coronavírus. 

 

Sobre os protocolos avaliados 

 

Foram analisados e deliberados pelo CEP 08 (oito) protocolos de pesquisa cujo número 

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

 

31929920.0.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: riscos/benefícios e medidas mitigatórias, critérios de 

inclusão/exclusão, abordagem dos participantes, registro e obtenção de termo de 

consentimento livre e esclarecido, detalhamento das intervenções a serem realizadas, 

aramzenamento e descarte de dados, instrumento de coleta de dados (questionário), 

modelo de TCLE, termo de aceite de orientação, folha de rosto, declaração de 

compromisso do pesquisador. 
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31935820.6.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

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

amostra, detalahmento das etapas de intervenção a serem relaizadas, abordagem dos 

parrticipantes, registro/obtenção de consentimento livre e esclarecido, resultados da 

pesquisa, cronograma, folha de rosto, TCLE, instrumento de coleta de dados, anuência 

institucional, origem do financiamento. 

 

31935920.2.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: : objetivos, fundamentação teórica, riscos e benefícios, abordagem 

dos participantes, observação dos participantes, critérios de inlcusão e exclusão, 

armazemaneto de dados, resultados da pesquisa, cronograma, folha de inofrmações 

básicas, temro de aceite de orientação, modelo de TCLE, instrumentos de coleta de 

dados. 

 

31930020.9.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: informaçãoes sobre armazenamento e descarte de dados, 

abordagem dos participantes, cronograma, folha de inofrmações básicas do projeto, 

modelo de TCLE. 

 

 

29831920.9.3001.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: modelos TCLE (responsável e maiores) e TALE, temro de 

autorização para gravação de voz e uso de imagem, detalhamentos na metodologia, 

cronograma. 

 

30537220.7.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: carta comprobatória de apoio institucional em relação as medidas 

mitigatórias aos riscos informadas no protocolo, abordagem aos participantes. 

 

30533520.6.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: amostra, equipe, modelo de TCLE e TALE, cronograma. 

 

30533720.4.0000.5653 - Classificado como RETIRADO, por solicitação do pesquisador 

responsável com a alegação  de que  não irá realizar a pesquisa. 
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Consulta de interesse de particpação no CEP 

 

Até o presente, pouco mais de 20 servidores demonstraram interesse em partiicpar do 

CEP. Aguardaremos o final do prazo estabelezido para deliberar sobre a nova chamada 

para membros do comitê. 

 

Novos Representantes de Usuários 

 

Após a alteração da gestão do Conselho Municipal de Saúde, os represnetantes de 

usuários do CEP – IFRO passam a ser os senhores Marcuce  Antonio Miranda dos 

Santos (titular) e Ernildo Célio Pascoal Silva (suplente). O titular já se fez presnete na 

rimeira reunião de demonstrou interesse em  emitir pareceres via Plataforma Brasil. 

Ficou deliberado que a secretaria do Cep irá tomar as providências necessárias para  

cadastro dele na Plataforma Brasil para que possa atuar como relator de protocolos 

submetidos ao CEP-IFRO. Além disso, a secretaria irá encaminhar documentação 

pertinente via e-mail ao represnetante para que ele possa tomar conhecimento das 

resoluções e documentos cabíveis. 

 

Sobre a carta com novas instruções CONEP 

 

Todos os membros foram informados sobre a carta enviada pela CONEP aos CEP com 

orientaçãoes para condução de pesquisas e atividades do CEP durante a Pandemia 

provocada pelo Coronavírus. 

 

 

Porto Velho, 29 de maio 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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