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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, 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. 

 

Ausência justificada: Naziazeno Joaquim de Santana Neto - Ciências Humanas. 

Motivo: a filha precisou ser levada ao hospital. 

 

Assuntos tratados:   deliberação dos projetos submetidos à Plataforma Brasil, 

atualização de portarias de membros, necessidade de substituição da secretária do 

CEP, informes gerais. 

 

Obervação geral: excepcionalmente,a reunião occorreu fora da data prevista no 

caledário anual devido a necessidade de reagendamento decorrente da suspensão das 

atividades presenciais no IFRO considerando o atual cenário do país frente a pandemia 

do coronavírus. Todos os servidores foram comunicados por e-mail, via aplicativo IFRO 

mobile e também por publicação de comunicado na página do CEP. 

 

Sobre os protocolos avaliados 

 

Foram analisados e deliberados pelo CEP 10 (dez) protocolos de pesquisa cujo número 

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

 

28634720.3.0000.5653 - Classificado como APROVADO. 

 

30526120.3.0000.5653 -  Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: riscos e benefícios, modelo de TCLE e termos de apresnetação 

obrigatória ( termo de anuência institucional; Termo de aceite de orientação e Declaração 

de compromisso do pesquisador responsável). 

 

21199019.2.0000.5653 -  Classificado como APROVADO. 

 

30533620.1.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

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

abordagem de participantes,obtenção/registro de consentimento, instrumentos de coleta 

de dados, cronograma, TCLE, termo de aceite de orientação,carta de anuência 

institucional, termo de compromisso pesquisadores, entre outros. 
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30533520.6.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: abordagem dos participantes/responsávies,  processo de obtenção 

e  registro de consentimento/assentimento, critérios de inlcusão e exclusão, definição da 

amostra; resultados da pesquisa, folha de rosto, declaração de compromisso do 

pesquisador, modelo de TCLE e TALE. 

 

67931317.6.0000.5653  - Classificado como APROVADO. 

 

30526020.4.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: riscos/benefícios, amostra, abordagem dos partiicpantes, 

esclarecimentos sobre entrevistas e aplicação de questionários, TCLE, instrumentos d 

eocleta de dados, declaração de orientação, carta de anuência institucional, cronograma 

e orçamento detalhados, termo de compromisso do pesquisador, equipe do projeto. 

 

30533720.4.0000.5653  - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: critérios de inlcusão/exclusão; processo de abordagem dos 

participantes, registro e obtenção de termos de consentimento/assentimento; 

instrumento de coleta de dados incluir modelos de TCLE/TALE, carta de anuência 

institucional. 

 

30537220.7.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: riscos e benefícios, abordagem dos participantes/responsáveis, 

processo de obtenção e registro de consentimento/assentimento, modelos de 

TALE/TCLE, cronograma. 

 

28620519.9.0000.5653 - Classificado como PENDENTE por necessitar de alterações 

nos seguintes itens: medidas mitigatporias aos riscos, processo de obtenção e registro 

de ocnsentimento/assentimento, cronograma, carta de anuência institucional e 

autorização para acesso de banco de dados, alterar TCLE, inlcuir modelo de TALE, 

temro de aceite de orientação. 

 

Pareceres Consubstanciados Emitidos Ad referendum 

 

Durante o período entre a última reunião e esta  foram emitidos os seguintes pareceres 

consubstanciados Ad referendum: CAEE 25777219.8.0000.5653 (emitido em 

21/02/2020) e CAEE 24732619.3.0000.5653 (emitido em 06/03/2020). 

 

Sobre a atualização de portarias de membros 

 

Serão retirados os membros que solicitaram desligamento do CEP ou que já não estão 

mais na instituição. Além disso, o servidor Gleison Guardia passará a atuar como titular 

na área de Ciências Exatas. Deverá ser relaizada uma consulta ao servidor Ernando 

Balbinot sobre sua permanência no CEP.   

 

Sobre a necessidade de substituição da secretária do CEP 

 

Considerando que a atual secretária do CEP jáinofrmou que não poderá mais continuar 

no CEP devido a outras atividades que foram assumidas por ela, ficou decidido que será 
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enviado um email a todos os servidores  com informe de disponibilidade e consulta de 

interesse em ocupar a função. De posse dos interessados, faremos a escolha e o(a) 

novo(a) servidor(a) passará por uma espécie de treinamento com a atual secretária e 

coordenadores do CEP para familiarização com a função. 

 

Informes Gerais 

 

Processo de solicitação de renovação de registro do CEP junto a CONEP – toda 

documentação encaminhada a CONEP,por email, no dia 03/04/2020. 

 

Cancelamento do treinamento regional dos CEPs pela CONEP que estava previsto para 

aocntecer em Porto Velho nos dias 15 e 16/04. Não fomos informados sobre nova data 

ainda. 

 

Adiamento, por tempo indetemrminado, do treinamento dos membros do CEP IFRO. 

Uma nova data será agendada após a normalização das atividades no IFRO. 

 

Todos os pareceres consubstanciados  deliberados nesta reunião já foram revisados e 

foram liberados para os pesquisadores via Plataforma Brasil. 

 

 

Porto Velho, 09 de abril 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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