UNIVERSIDADECAtóLiCA DO SAPADOR
GABINETE DO REITOR

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISACOM SERES
HUMANOS DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SAI.V:!\DOR- UCSAL

CAPITULOI
DANATUREZA,OBJETOEFINALIDADES
Art. I'. O Comitê de Ética em Pesquisa(CEP) da UniversidadeCatólica do Salvador
(UCSAL), doravante denominado CEP/UCSAL, é uin órgão colegiado independentee
interdisciplinar, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado
em Julho de 2013, conforme Carta Circular n' 129/2013 da CONEP/CNS/GB, nos termos das
Resoluções N' 466/2012 e 510/2016 e da Nomaa Operacional N' 001/2013, segundo
competência outorgada ao Conselho Nacional de Saúde(CNS), através da Lei N' 8.080/90 e
da Lei N' 8. 142/90.

Parágrafo IJnico. O CEP/UCSAL estádiretamentevinculado ao Gabinetedo Reitor que Ihe
assegurará a estrutura administrativa necessária ao pleno funcionamento de suas atividades no
Campus da Federação.

Art. 2'. Compete ao CEP/UCSAL avaliar os protocolos de pesquisacientíHlcasenvolvendo
seres humanos, com prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da
agenda de prioridades do SUS e emitir parecer devidamente justiüjcado, orientado pelos
princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e da
bioética, buscando defender e salvaguardar os direitos, a dignidade e os interessesdos
participantes do estudo, e contribuir com o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões
éticos
Art. 3'. E atribuição do CEP/UCSAL analisar, avaliar e deliberar sobre as implicações éticas
nas pesquisas cientíâlcas que envolvam seres humanos, assim como desenvolver atividades
consultivas e educativas com vistas a assegurara observância das normas éticas na defesados

direitos dos envolvidos na pesquisa,a saber, os participantes, os pesquisadorese as
instituições.

CAPITULOll
DA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO
Art. 4'. O CEP/UCSAL é constituído na fom)a de Colegiado, sendo composto por no mínimo
sete (07) membros, com a participação de professores e pesquisadorese de, pelo menos, um
representante de usuários, em atendimento à proporcionalidade pelo número de membros,
conforme especificado no item 2.2 da Norma Operacional n' 001/2013 do CNS.
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$ 1'. O CEP/UCSAL

profissionais

tem caráter multidisciplinar,

composto

por diferentes

categorias

e áreas do conhecimento, tendo, pelo ]nenos 50% dos seus membros,

comprovada experiência em pesquisa, sendo também asseguradoa representaçãoequilibrada
de pessoas dos doissexos;

g 2'. Os componentes serão indicados pelos ineinbros do CEP/UCSAL, sendo referendados
pelo Reitor;

$ 3'. O representantede usuário deverá ser indicado, preferencialmente,pelos Conselhos
Municipais ou Estaduais de Saúde ou por movimentos sociais e entidades representativasde
usuarios;

g 4'. Quando for o caso, o CEP/UCSAL poderá, ainda, contar com consultores ''ad /zoc",
pertencentes ou não à UCSAL, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos ao colegiada,

quandodesuas deliberações.
Art. 5'. Os membros do CEP/UCSAL deverão atuar de forma voluntária, autónoma e
independenteno exercício de sua ftlnção, mantendo o caráter conâldencialàs infonnações
recebidas, não podendo sofrer qualquer tipo de pressão em suas deliberações, sda de seus
superiores hierárquicos ou dos interessados nas pesquisas sob sua apreciação, além disso,
deverão isentar-se de qualquer conflito de interesses delas decolTentes.

$ 1'. Os membros do CEP/UCSAL não deverão exercer cargos ou atividades que possam
comprometer o interesse público ou sua imparcialidade do cumprimento de suas tarefas no
CEP,conforme estabelecidona Nomla Operacional N' 001/2013;
g 2'. Os membros do CEP/UCSAL, inclusive sua Coordenação, não podem ser remunerados
no desempenho dessa tarefa e deverão ser dispensadospara participar das atividades, desde

que comprovado por meio de registro de Ata de reunião. Caso o pleno julgue necessário,
poderão receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, hospedagem e
alimentação referentes exclusivamente a trabalhos de interesse do CEP/UCSAL.

Art. 6'. Os membros do CEP/UCSAL serão eleitos para um mandato de três (03) anos, com
direito a recondução ao final desseperíodo.
$ 1'. Será dispensado e substituído o membro que, semjustiHlcativa, deixar de comparecer a
três reuniões consecutivas ou a quatro intercaladas no período de um ano;

g 2'. Caso sda necessário,os membros do Comitê poderão solicitar afastamentopor um
período máximo de seis (06) meses, podendo ser proiTogado por igual período;

g 3'. Na ocorrência de situações de vacância, afastamento ou ausências injustificadas de
membros, o CEP/UCSAL adotará medidas para substituição, comunicando-as à CONEP ;
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$ 4'. As faltas do representantede usuário serão informadas à instituição que o indicou, que
também será comunicada do seu desligamento, sendo-llle solicitada nova indicação de
representante.

Art. 7'. A gestão do CEP/UCSAL será constituída pot um(a) Coordenador(a) e um(a)
Vice-Coordenador(a), escolhidos por seus pares.

$ 1'. A aprovação dos nomes dos membros para ocupação dos supracitadas cargos será
referendada pelo Reitor da UCSAL;
g 2'. A coordenação terá vigência de três (03) anos, podendo ser reconduzida.

CAPITULOlll
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO
Art. 8'. E atribuição do CEP/UCSAL desempenharpapel consultivo, deliberativo e educativo
em questões de éticas em pesquisas com sereshumanos, fomentando a reflexão em torno da
ética na ciência e a capacitaçãode seusintegrantes e da comunidade académica e assegurando
a proteção Hlnal dos participantes de pesquisa.

$ 1'. O CEP/UCSal, no atendimento a esta atribuição, deverá aprovar, no primeiro bimestre
de cada ano, um plano de capacitação permanente dos seus membros, podendo articular-se
com outros Comitês para a execuçãodesseplano;
$ 2'. No âmbito institucional, o CEP/UCSAL se colocará à disposição junto aos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação da UCSAL bem como de outras instituições e entidades, para
uma agenda de aulas e oficinas sobre os aspectos éticos na pesquisa com seres humanos.

Art. 9'. Ao CEP/UCSAL compete assegurar, no seu âmbito de atuação, o atendimento às
exigências da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) conforme Resoluções N.'
466/2012 e N.' 510/16, e Norma Operacional 001/2013:
1.

Avaliar, analisar e acompanhar os protocolos de pesquisa envolvendo sereshumanos,

inclusive inulticêntricos, cadastradosatravés da Platafomla Brasil, cabendo-lhea
responsabilidade primária pelas decisões sobre as condições éticas nas pesquisas da
UCSAL e, havendo disponibilidade, os protocolos de pesquisade outras instituições;

Parágrafo União. SÓ será submetido à revisão ética os protocolos que apresentaremtoda
documentação solicitada pelo CEP/UCSAL, considerada a natureza e as especificidades de
cada pesquisa.
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Enütir parecer consubstanciado,apresentandode forma clara, objetivo e detalhadaa
decisão do Colegiado e o seu enquadramento em uma das seguintes categorias:

11.

aprovado,

com

pendência

não aprovado,

arquivado,

suspenso ou

retirado,

considerandoosprazos estipulados na Nom\a Operacional 001/2013;
Parágrafo único.

As pendências meramente documentais serão previamente apreciadas por

assistente administrativo e/ou pela coordenação do CEP/UCSAL, e comunicadas diretamente
ao pesquisador.
111.

K l:}

lll:!ãw;lll
xü

detalhada de custos e fontes de financiamento necessários para a pesquisa;

lv

Manter a guardasigilosa e confidencial de todos os dados obtidos na execuçãodos

VI.

VII.

VIII.

lx.
x.
éticos da pesquisa.

Parágrafo União. Ao processare decidir a respetto.dos ploletos:a ssi submetidos
to
CEP/UCSAL se toma corresponsávelpela proteçãod
.. '.n...«.nti7ãcãoética vigente no pais
S
da pesquisa
pe
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CAPITULOIV
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS SEUSMEMBROS, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO E PESQUISADORES
Art. 10'. O quadro diretivo do CEP/UCSAL é composto por um(a) Coordenador(a) e um(a)
Vice-Coordenador(a).

Parágrafo Unico. O CEP/UCSALconta com um assistenteadministrativo,cedidopela
UCSAL, para atuar com exclusividade junto ao CEP/UCSAL.

Art. ll'.

São atribuições do(a) Coordenador(a) do CEP/UCSAL

1.

Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do CEP, estabelecendouma agenda
anual de reuniões ordinárias, assim como convocar reuniões extraordinárias;

11.

111.

Presidir as reuniões do CEP,veriHlcandoo quórum mínimo para o início da reunião;
Avaliar, informar e, quando necessário, colocar sob discussão outros documentos
encaminhadosao CEP;

lv

Participar das discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto de
desempate;

V

Indicar entre os membros do CEP, os relatores dos projetos de pesquisa, ou, quando
necessário, relatores ad /zoc, para emissão de pareceres necessáriosà consecuçãoda
finalidade do Colnitê;

VI.

Tomar decisões "ad referendum'' decorrentes de deliberações do Comitê nos casosde
manifesta urgência;

VII.

VIII.
lx.

Encaminhar semestralmenteà CONEP, a relação dos projetos de pesquisa analisados,
aprovados e concluídos, bem como dos projetos em andamento e, imediatamente,
aqueles suspensos;
Encaminhar à CONEP o Plano de Trabalho anual e os relatórios semestrais;

Assinar os protocolos de pesquisae, juntamente com o assistenteadministrativo,
quaisquer relatórios, atas e documentos emanadosdo Comitê;

x.

Solicitar à Universidade os recursos necessários ao seu funcionamento e responder por
todos os atos administrativos do Comité;

XI.

Prestar assessoriatécnica aos relatores e aos pesquisadoresdo CEP ein conformidade
com as determinações da CONEP;

XII.

Organizar cursos de capacitação e atualização em ética em pesquisa para novos
relatores e outros CEP's e docentes interessados;
Representar o Comitê perante a Universidade, a CONEP e outras entidades, bem
como em eventos;

XIII.
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Parágrafo

União.

O(a)

Coordenador(a)

do

CEP/UCSAL

será

substituído,

em

seus

impedimentos ou vacância, pelo(a) Vice-Coordenador(a).
Art. 12'. São atribuições do(a) Vice-Coordenador(a) do CEP/UCSAL
1.

11.
111.

lv

Substituir o(a) Coordenador(a) nas suasfaltas ou impedimentos;
Prestar assessoriaao(a) Coordenador(a) em matéria de competência do órgão;
Substituir o(a) Coordenador(a) na assessoriatécnica aos relatores e aos pesquisadores
do CEP em conformidade com as determinaçõesda CONEP;
Organizar, juntamente com o(a) Coordenador(a), cursos de capacitaçãoe atualização
em ética em pesquisa com seres humanos.

Art. 14'. Compete a todos os Membros do CEP/UCSAL
1.

11.

Atender às convocações para as reuniões do Comitê;

Analisar e relatar, nos prazos estabelecidos,as matérias que lhes forem atribuídas,
elaborando parecer de fomla detalhada, avaliando as implicações éticas nas pesquisas
cientí6lcas que envolvam seres humanos, de acordo com as normas exigidas pelo
CNS

111.

lv
V
VI.

Comparecer às reuniões, relatando projetos de pesquisa, proferindo voto e
manifestando-se sobre as matérias em discussão;
Requerer votação de matérias em regime de urgência;
Apresentar proposições sobre as questões pertinentes ao CEP;
Preservar a confidencialidade e o sigilo das informações dos protocolos de pesquisaa

que tiverem acesso com a finalidade de elaborar pareceres, podendo utiliza-las

VII.
VIII.

exclusivamente para esta Hlnalidade;
Contribuir na capacitação dos/as novos/as relatores/as a respeito do funcionamento
dos trabalhos no CEP;

Ter conhecimento, cumprir e fazer cumprir todas as Resoluçõese Normas em vigor.

g I'. O membro do CEP que estiver direta ou indiretamente envolvido no protocolo de
pesquisa sob análise deverá declarar-se impedido de emitir pareceres ou participar do
processode tomada de decisão, caracterizando o bloqueio ético;
g 2'. O CEP/UCSAL poderá solicitar parecer técnico de peritos ou convidar membros ad /zoc
sempre que se ülzerem necessáriasinformações técnicas que transcendam a alçada de seus
membros, mantendo, porém, seu caráter decisório final.
Art. 15'. São atribuições do Assistente Administrativo do CEP/UCSAL
1.
11.

111.

lv

Organizar e encaminhar aos membros do CEP/UCSAL a pauta das reuniões;
Assistir e secretariar as reuniões, assessorandoo(a) Coordenador(a) na emissão dos
pareceres apresentados pelos relatores durante as reuniões;
Providenciar o cumprimento das deliberações do CEP;
Providenciar,

por detenninação

do(a)

Coordenador(a),

a convocação

das sessões

ordinárias e extraordinárias;
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V
VI.

VII.
VIII.

lx.
x.
XI.

Lavar

as atas

das reuniões

e disponibiliza-las

a todos

os membros

dos

CEP/UCSAL/CONEP, no prazo de 30 (trinta) dias;
Receber as correspondências,projetos, denúncias ou outras matérias, dando o devido
encaminhamento:
Coordenar as atividades da secretaria na organização de banco de dados col-nregistro
de deliberações, protocolo e outros;
Manter em dia as atas e toda a documentação, bem como os arquivos necessáriosao
desempenhode atividades e memória do Comitê;
Auxiliar na elaboração dos relatórios semestral e reunir os documentos a serem
encaminhados para o CONEP;
Manter controle de prazos legais e regimentais referentes aos processosem análise;
Manter arquivo atualizado com os protocolos encaminhados, aprovados, rejeitados e
em pendência.

Art. 16'. Compete ao pesquisador responsável

l
11.
111.

lv
V
VI.

Apresentar o protocolo da pesquisa a ser realizada ao CEP/CONEP, devidamente
instruído e documentado conforme os critérios metodológicos escolhidos, e aguardar
a aprovação ética antes de inicia-la;
Desenvolver o prqeto confonne delineado e autorizado pelo CEP/CONEP;
Elaborar e apresentaros relatórios parciais e/ou Hlnalao CEP/CONEP;
Apresentar dados do estudo ao CEP/CONEP sempre que solicitado;
Manter em arquivo, sob sua guarda, por cinco anos, os dados da pesquisa e os demais
documentos recomendados pelo CEP/CONEP;

Comunicar imediatamenteao CEP/CONEP qualquer situação que resulte em
inodiãtcação ou interrupção do projeto e, se for o caso, apresentar emendas e extensão

Vll
Vlll

dos projetos de pesquisa;
Encaminhar os resultadospara publicação, com os devidos créditos aospesquisadores
associadose ao pessoaltécnico participante do prometo;

Justificar, perante o CEP/CONEP,interrupção do prometoou a não publicação dos
resultados

CAPITULOV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 17'. O CEP/UCSAL tem sala própria, instaladanas dependênciasdo Prédio da
Pós-Graduação da Universidade Católica do Salvador, Campus da Federação, localizado à Av.
Cardeal da Silva, 205, Prédio G, I' andar, Federação, CEP 40.23 1-902, Salvador, Bahia.

Parágratb União. O CEP/UCSAL conta com uin AssistenteAdministrativo exclusivo para o
desenvolvimento das atividades administrativas do Comitê.
Art. 18'. Os dias e horários de atendimento ao público em geral e aos pesquisadoresserá de

segundaa sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00 h, presencialmente,por
e-mail e/ou por telefone, de fevereiro a dezembro.
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gl'. No mês de janeiro, as atividadesdo CEP/UCSAL estarãosuspensaspor motivo de
recesso anual;

$2'. A suspensãoe/ou paralisação das atividades regulares do CEP/UCSAL, seja pelo
regesse anual e/ou por circunstâncias extraordinárias, serão comunicadas ao CONEP, po!
correspondência eletrânica, à comunidade acadêinica e aos detnais pesquisadores que tenham
seus projetos sob protocolo ante o CEP/UCSAL

pelo site do Comitê, redes sociais e canais de

comunicaçãoinstitucional, informando as formas de contato com a CONEP para fins de
assistência, no caso de necessidade.

Art. 19'. O CEP/UCSAL realizará sessõesordinárias mensais,entre fevereiro a junho e
agosto a dezembro, preferencialmente na terceira quarta-feira do mês, das 14:00h às 18:00h,
nas dependências da Instituição, de acordo com calendário anual previamente elaborado pela

Coordenação,encaminhadoaos seus membrose disponibilizado e publicizado no site do
CEP/UCSAL, totalizando o mínimo de dez reuniões ordinárias anuais.

Parágrafo União. As instânciasacadêmicascompetentesdeverãose basearnas datas
publicizadas no site do CEP/UCSAL para custar no respectivo calendário as datas para
depósito na Plataforma Brasil dos protocolos de pesquisaenvolvendo seres humanos que
serão apreciados pelo CEP de modo a não ter prquízos por decurso de prazo-

$ 1'. As reuniões ordinárias serão convocadas pelo(a) Coordenador(a), por escrito e
comunicada por e-mail com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedênciadevendo
constar a pauta dos assuntosa serem tratados, salvo se essesforem considerados sigilosos;
$ 2'. Havendo razões que a justifiquem, reuniões extraordinárias poderão ser convocadas
pelo(a) Coordenador(a) ou por 1/3 (um terço) de seus membros com, pelo menos, 48 horas de
antecedência, e serão realizadas nas dependências da Instituição, em sala previamente
determinada;

g 3'. As reuniões do CEP/UCSAL serão fechadas ao público, uma vez que o conteúdo tratado
durante todo o procedimento de análise dos protocolos tramitados no SistemaCEP/CONEP é
estritamente sigiloso;

g 4'. Os membros do CEP/UCSAL e todos os funcionários que terão acessoaos documentos,
inclusive virtuais e reuniões, deverão comprometer-se ao sigilo, firmando declaração escrita,
sob pena de responsabilidade;
$ 5'. E vedada a revelação dos nomes dos relatores designados para análise dos Protocolos de
Pesquisa.

Art. 20'. A reunião do CEP/UCSAL se iniciará e deliberará com o quórum de mais de 50%
(cinquenta por cento) dos seus membros.
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Ê I'. A verificação de quórum, presencial, antecederá o início das reuniões e das deliberações,

devendo ser realizada pelo(a) Coordenador(a)ou seu substituto, sendo o número de
participantes registrado na Ata da Reunião;

$ 2'. Para fixação do quórum mínimo, para iniciar e deliberar, excluem-se da contagem os
membros afastados, licenciados ou ein gozo de férias, observada a presença mínima de 50% +
l dos membros titulares;
g 3'. A presença dos membros do CEP/UCSAL será confirmada por meio de assinaturas, a
qual será devidamente registrada em Ata;
g 4' Constatada a ausência do quórum mínimo previsto no caput deste artigo para a instalação

da reunião, aguardar-se-áo seu estabelecimentopor até trinta minutos, contadosa partir do
horário previsto para o início da reunião;

g 5' Não havendoo quórum mínimo para iniciar a reunião, o(a) Coordenador(a)ou o seu
substituto conduzirá a reunião, que não terá caráter deliberativo.

Art. 21'. Verificada a existência de quol'um mínimo, a reunião do CEP/UCSAL se
desenvolverá na seguinte sequência:
1.

Aberturados trabalhospelo(a) Coordenador(a)
e, em caso de ausência,pelo
Vice-Coordenador(a);

11.

111.

Análise, aprovação e assinatura da Ata da reunião anterior;

Ordem do Dia, compreendendo leitura, discussão e votação dos pareceres;
distribuição dos projetos de pesquisa ou outras tarefas aos relatores; informes.

Parágrafo União. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o CEP, por voto
da maioria, poderá alterar a sequênciaestabelecidaneste artigo.
Art. 22o. A Ordem do Dia será organizada com os Protocolos de Pesquisa apresentados para
discussão, acompanhados dos pareceres e súmulas.
Art.

23'. Após a leitura

do parecer, o(a) Coordenador(a)

deve submetê-lo à discussão,

õ'anqueando a palavra aos membros do CEP.

$ 1'. A avaliação do protocolo de pesquisaincidirá sobre os aspectoséticos dos proletos,
considerando os procedimentos metodológicos que impliquem em riscos aos participantes da
pesquisa;

$ 2'. Na ocorrência de dúvidas quanto à matéria em exame, o membro do CEP poderá pedir
vistas do expediente, propor diligências ou adiamento da discussão da votação;
g 3'. O prazo de vistas será de até a realização da próxima reunião ordinária;
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$ 4'. Ap(5sentrar em pauta, a matéria deverá ser, obrigatoriamente, votada no prazo máximo
de até duas reuniões.
Art. 24'. Encen'adas as discussões, o assunto será submetido à votação, que será abeira

Art. 25'. Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem consenso ou, na sua
impossibilidade, as que obtiverem maioria simples de votos
$ 1'. Em caso de empate, o(a) Coordenador(a) terá direito ao voto de desempate, além do que
já havia proferido como membro;

$ 2'. Os membros do CEP/UCSAL estão impedidos de participar das discussões relativas a
proletos em que estdain diretamente envolvidos.

Art. 26'. Em todas as reuniões haverá a assinatura de lista de presença,que atestará a
participação dos membros do CEP/UCSAL.
Art.

27'. De cada reunião de colegiado será lavrada Ata assinada pelo Assistente

Administrativo, a qual, na reuniãosubsequente,
será lida e submetidaà discussãoe, sendo
aprovada, assinada pelo(a) Coordenador(a) e demais membros presentes.

Art. 28'. O CEP/UCSAL manterá arquivo confidencial, constandode projeto, protocolos e
relatórios conespondentes,por cinco (05) anos,após o encenamento de cada estudo,
Art. 29'. O CEP/UCSAL manterá comunicação regular e permanentecom a CONEP, por
meio da sua Assistente Administrativa e Coordenação.

CAPITULOVI
DOPROTOCOLODEPESQUISA
Art. 30'. Protocolo de pesquisa é o conjunto de documentos que contempla a descrição da

pesquisa ein seus aspectos fundamentais e as infonnações relativas ao participante da
pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis.

$ 1'. A Plataforma Brasil é o sistema oÊlcial de lançamento das pesquisas para análise e
monitoramento do Sistema CEP/CONEP;
$ 2'. O protocolo a ser submetido à revisão ética somente será apreciado se for apresentada
toda documentação solicitada pelo CEP/UCSAL, considerada a natureza e as especificidades
de cada pesquisa.

Avenida Professor Pinto de Aguçar,n' 2589, Pituaçu - CEP. 41 .710-000 - Salvador / Bahia
E-mail: reitoria(®ucs9l:bt -- Telefone: (71) 3206-7875

UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DO SAPADOR
GABINETEDO

REITOR

Art. 31'. A análise do protocolo de pesquisa, pelo CEP/UCSAL, deverá ser feita no prazo de
até lO (dez) dias quanto à checagelndocumental, e de até 30 (trinta) dias, a partir da aceitação
pelo CEP, para a publicação do parecer respectivo.
Art. 32'. Após aprovação da análise documental, o(a) Coordenador(a) designará relator para
apresentar o parecer sobre o prqeto de pesquisa.
$ 1'. No caso de impossibilidade de o membro inicialmente indicado pela Coordenação

realizar a relatoria ein tempo hábil, caberá ao(à) Coordenador(a) indicar um novo relator;
g 2'. O parecer deve ser elaborado de fomla clara e objetiva, mas suHlcientementedetalhado

para subsidiar a decisão do colegiado, baseando-sena análise ética, dos riscos-benefícios,
relevância social, os processosde recrutamento dos participantes, critérios de inclusão e
exclusão, o processo de obtenção do TCLE/TULE e de sua dispensa, se for o caso; as
garantias do sigilo, confidencialidade e a proteção do participante; orçamento e o cronograma,
atentando-se para o prazo de coleta de dados;

$ 3'. O parecer do relator será submetido à discussão e deliberação do colegiado do
CEP/UCSAL para emissão do parecer consubstanciado,que será validado na Plataforma
Brasil, preferencialmente durante os trabalhos da reunião;

g 4'. O CEP/UCSAL, durante a revisão ética, caso entenda colmo oportuno, poderá solicitar
do pesquisador informações e/ou documentos, considerados importantes para a emissão de
seujuízo, ficando pendente o processo até a entrega dos elementos solicitados.
Art. 33'. Da revisão de cada protocolo culminará o seu enquadramento ein uma das seguintes

categorias,conforme Nomla Operacional N'. 001/2013 da CONEP:

l
11

111.

Aprovado: quando o protocolo se encontra totalmente adequado para execução;

Com pendência: quando a decisão é pela necessidadede correção, hipótese em que
serão solicitadas alterações ou compleinentações do protocolo de pesquisa. Por mais
simples que sda a exigência feita, o protocolo continua eln "pendência" enquantoesta
não estiver completamente atendida;
Não Aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo são de
tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação em "pendência";

Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostasàs
pendências apontadas ou para recorrer;

V
VI.

Suspenso: quando a pesquisa aprovada,já em andamento, deve ser interrompida por
motivo de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa;
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.
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$ 1'. As atividades de pesquisa só poderão ser iniciadas após a emissão do parecer de

"aprovação"pelo CEP/UCSAL;
$ 2'. Se o parecer for de "pendência", o pesquisador terá o prazo de trinta (30) dias, contados
a partir da sua emissãona Platafomla Brasil, para atendê-la. Decorrido o prazo a que se refere

o presenteartigo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o parecerfinal, aprovandoou
reprovando o protocolo;

$ 3'. Das decisõesde ''não aprovação''caberárecurso ao CEP/UCSAL, no prazo de 30
(trinta) dias, sempreque fato novo for apresentado
para fundamentara necessidade
de
reanálise da decisão originária. Se o CEP indeferir o recurso de reconsideração,o pesquisador
poderá interpor recurso à CONEP, colmoúltima instância, no prazo de trinta (30) dias;
$ 4'. O CEP/UCSAL detenninará o arquivamento do protocolo de pesquisanos casosem que
o pesquisador responsável não atender, no prazo de 60 (sessenta) dias, às solicitações que Ihe
bum feitas.

Art. 34'. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os
aspectos éticos e legais.

Art. 35'. Uma vez aprovado o prometo,o CEP passaa ser corresponsável no que se refere aos
aspectos éticos da pesquisa, desde que fornecidos subsídios adequados para acompanhamento
do desenvolvimento do prometode pesquisa.

Art. 36'. O CEP/UCSAL poderá suspenderou revogar pesquisasiniciais ou em andamento
nos casosem que:
1.
11.

Não estejam sendo conduzidas nos termos de sua deliberação;

Estalam associadasa riscos ou danos imprevistos para os participantes, tais como:
grave situação adversa e inesperada; tnudança prqudicial na relação de risco/benefício
do estudo; condução de atividades de investigação sem a aprovação prévia desse CEP;

falha na obtençãode consentimento
apropriado
dos participantes;
falta de
pesquisadorespara completar a fonnação necessáriapara a pesquisa; outras situações
de não conformidade do projeto.
Parágrafo

IJnico. A suspensão faz cessar todas as atividades da pesquisa, até que as questões

pendentes possam ser resolvidas.

Art. 37'. Se o protocolo de pesquisaapresentaralguma infração ética de grave dimensão,
identificada através da análise pelo CEP/UCSAL ou em decorrência de recebimento de
denúncia, sobretudo ein sihtações que impliquem em risco aos participantes da pesquisa, o
CEP/UCSAL formalizará comunicação às instâncias competentes, inclusive, quando couber,
ao Ministério Público.
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Art. 38'. Para os casosprevistos no item IX.4 da Resolução466/2012, os proJetos,com o
devido parecer, deverão ser encaminhados para apreciação da Comissão Nacional de Etica em
Pesquisa (CONEP).

CAPITULOVll
DASDISPOSIÇÕESGERAIS
Art. 39'. Todos os protocolos de pesquisa a serem analisados pelo CEP/UCSAL deverão ser

submetidos através do sistema Platafomla Brasil, respeitando as normas exigidas pelo
Comitê.
Art. 40'. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão

submetidos à apreciação do CONSUN/UCSAL, mediante deliberação da maioria absoluta de
seus membros.
Art. 41'. O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante aprovação de 2/3 (dois
terços) dos seusmembros titulares.
Art. 42. O presente Regimento foi aprovado pela maioria dos seus ineinbros, atendendo ao
estabelecidona Norma Operacional N' 001/2013 em Reunião Extraordinária ocorrida em 04
de março de 2020, entrando em vigor na data da sua aprovação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, 05 de março de 2020

Prof. Dr. Pe

Reitor
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