COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE S ÃO PAULO -CEP

CEUA
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I - CATEGORIA E FINALIDADES
Artigo 1º - A CEUA D O COMITÊ DE ÉTICA PARA ENSINO E PESQUISA
Faculdade de Medicina da Universidade de S ão Paulo – CEP-FMUSP, de
natureza técnico-científica permanente, tem po r finali dade avaliar as
pesquisas e ensino

e em animais, realizadas

pela Faculdade de Medicina

da Universidade de S ão Paulo, sob os seguintes aspectos:
I - técnico-científico;
II - ético;
III - enquadramento

na s

especialmente Lei

legislações

vigentes

para

a

esp écie,

11.794 de 08 de outubro de 2008, Lei da

Biossegurança 8.974/95 de 05 de janeiro de 1995 e RD C 34 e de
suas compleme ntares.
IV - financiamento da pesquisa;
V - origem dos recurso s;
VI - adequação às diretrizes da pol ítica Institucional;
VII - integração com as demais a ções setoriais;
VIII - interesse e conveni ência para o Servi ço Público.
Artigo 2º - O CEUA atenderá a Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo – FMUSP .
I -

pela

responsabilidade

correspo ndentes

t écnica,

unidades

did ática

m édicas

e

de

e

de

apoio

di re ção
do

das

HCFMUSP

conferida aos Docentes da FMUSP;
II -

pela participa ção efetiva de Docentes da FMUSP nesta Comiss ão
Técnico-Científica, assessora da Diretoria Cl ínica.

2

CAPÍTULO II - ESTRUTURA

Artigo 3º - A estrutura do CEUA compreende:
I.
II.
III.

Coordenador e Vice-Coordenador;
Colegiado;
Unidade de Apoio Administrativo.

CAPÍTULO III - DO COORDENADOR E VICE-COORDENADOR
Seção I – da indicação
Artigo 4º - Dentre os Professores Titulares da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo o Diretor da FMUSP promoverá a indicação do Presidente do CEUA que por
sua vez dentre o Colegiado do CEUA escolherá o Vice Coordenador.

Seção I – das atribuições / competências
Artigo 5º - Ao Coordenado r

i ncumbe dirigir, coordenar e supervisionar

as atividades do CEUA e, especificamente:
I II III -

representar o CEUA em suas rela ções internas e externas;
instalar a Comiss ão e presidir suas reuni ões:
suscitar pronunciamento do CEUA quanto às questões relativas
aos projetos de pesquisa;

IV -

tomar parte nas discuss ões e votações e, quando for o caso,
exercer direito do voto de desempate;

V -

indicar membros para realiza ção de estudos, levantamentos e
emissão de pareceres necess ários à consecução da finali dade da
Comissão;

VI -

elaborar cotas decorrentes de delibera ções da Comiss ão e "ad
referendum" desta, nos casos de manifesta urg ência;

VII -

encami nhar semestralmente á CONCEA a relação dos pro jetos de
pesquisa analisado s, aprovados e conclu ídos, bem co mo dos
projetos em andamento e, imediatamente, aqueles suspensos.

VIII -

distribui ção dos protocolos aos relatores
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IX -

O

Coordenado r

terá

o

direito

a

v oto

de

qualidade

durante

situações que demandem nas sess ões do Colegiado do CEUA.

Artigo 6º - Ao Vice Coordenado r , durante o impedimento do Coordenado r
deverá assumir suas funções descritas no “caput” anterior.

CAPÍTULO IV - DO COLEGIADO
Seção I – da composição

Artigo 7º - O Colegiado do CEUA terá composição multidisciplinar e
multiprofissional, n ão devendo haver mais que metade de seus membros
pertencentes à mesma categoria profissional.
Artigo 8º- As indica ções para integ rar o Colegiado do CEUA, serão
submetidas ao Diretor da FMUSP e se processarão da seg uinte forma:
I

-

DIRETORIA

DA

FACULDADE

DE

MEDICINA

DA

UNIVERSIDADE DE S ÃO PAULO - FMUSP:
 representantes
II - DEPARTAMENTOS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
 representantes m édicos
 representantes n ão médicos (nomes de profissionais de sa úde
de diferentes cat eg orias funcionais n ão-médicas)
VI - COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FMUSP - representante
VII – COMISSÃO DE GRADUAÇÃO- representante
VIII- COMISSÃO DE ENSINO E PESQUISA – representante
IX- USUÁRIOS DO SERVI ÇO DE SAÚDE – representantes
X - LABORATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA - representantes
XI - MEMBRO NÃO PERTENCENTE AO FMUSP – representante
XII- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL – USP – representante s
XIII- REPRESENTANTE DA SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS –
representante
XIV - CENTRO DE BIOTERISMO DA FMUSP – representante
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Artigo 9º - Dentre as indica ções efetuadas, o DIRETOR DA FMUSP
escolherá os Membros que compor ão o Colegiado do CEUA e promoverá
as designações destes, através de Po rtaria.
Seção I – das atribuições
Artigo 10 - Aos membros do Colegiado do CEUA compete:
I. estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as mat érias que lhes
forem atribuídas pelo Presidente;
II. comparecer

às

reuniões,

relatando

projetos

de

pesquisa,

proferindo voto ou pareceres e mani festando -se a respeito de
matérias em discuss ão;
III. requerer vota ção de matéria em regime de urg ência;
IV. verificar a instru ção do protocolo de pesquisa, a garantia dos
procedimentos estabelecidos, a documenta ção e registro dos
dados gerados no decorrer da pesquisa, o acervo de dados
obtidos, os recurso s humanos envolvidos, o treinamento que est á
sendo levad o a efeito, os relat órios parciais e finais da pesquisa;
V. desempenhar

atri bui ções

que

lhes

forem

atribu ídas

pelo

Coordenador
VI. apresentar proposi ções sobre as quest ões atinentes à Co missão.
I. analisar os protocolos de pesquisa envolvendo

animais, sob os

aspectos descritos no artigo l º deste Regimento;
II. emitir parecer consubstanciado po r escrito, no prazo m áx imo de
30 (trinta) dias, identificando com clareza (em impresso próprio
criado para essa fi nalidade) o ensaio, doc umentos estud ados e
data da revis ão;
III. a remessa dos pareceres dever ão ser efetuadas, por sistema
eletrônico a ser co nstru ído para essa finalidade .
IV. manter a guarda confidencial de to dos os dados obti dos na
execução de sua tarefa e arquivamento do protocolo completo,
que ficará à disposição das autoridades sanit árias;
V. acompanhar,

o

desenvolvimento

relatórios anuais dos pesquisadores;

dos

projetos

atrav és

de
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VI. desempenhar

papel

consultivo

e

educativo,

fomentando

a

reflexão em torno da ética na ci ência;
VII. receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte
denúncias de abusos ou notifica ção sobre fatos adversos que
possam

alterar

o

curso

no rmal

do

estudo,

decidindo

pela

continuidade, modi fica ção ou suspens ão da pesquisa, devendo,
se necessário, adequar o termo de co nsentimento;
VIII. sugerir i nstauração de sindic ância à direção da i nsti tui ção,
através

da Presid ência

do

CEP, em caso

de den úncias

de

irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em h avendo
comprovação, comunicar ao Co nselho Nacional de Controle de
Experimenta ção Animal – CONCEA .
IX. manter comuni cação regular e permanente com ao CONCEA
Seção III – Do Funcionamento
Artigo 11 - O Colegiado do CEUA se reuni rá em co njunto com CEP FMUSP,

para pré análise dos projetos a serem lev ados a discussão

plenária.
Artigo 14 - A seqüência das reuni ões do Colegiado do CEUA será a
seguinte:
I - Discussão dos projetos pelas diversas c âmaras
II - verificação da presença do Presidente e, em caso de sua
ausência, abertura dos trabalhos pelo Vice -Presidente;
III - verificação de presença e existência de "quorum";
IV - votação e assinatura da Ata da reuni ão anterior;
V - leitura e despacho do expediente;
VI - ordem do dia compreendendo leitura, discuss ão e votação dos
pareceres;
VII - comunicações brev es e franqueamento da palavra;
Parágrafo Único - Em caso de urg ência ou de relev ância de alguma
matéria, o Colegiado do CEUA, por voto da maioria, poder á alterar a
seqüência estabelecida neste artigo.
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Artigo 15 - A Ordem do Dia ser á organizada, pela Unidade de Apoio
Administrativo,
discussão,

co m

os

acompanhados

Protocolos
dos

de

pareceres

Pesquisa
e

apresentados

s úmulas,

e

para

expedientes

diversos.
Parágrafo Único - A Ordem do Dia ser á comunicada previamente a todos
os membros, com anteced ência mínima de 24 horas para as reuni ões
ordinárias extrao rdinárias.
Artigo 16 - Após a leitura do parecer, o Presidente deve submetê-lo à
discussão, dando a palavra aos membros que a solicitarem.
§ 1º - O membro que n ão se julgar suficientemente esclarecido quanto à
matéria em exame, poder á pedir vistas do expediente, propor dilig ências
ou adiamento da di scuss ão da votação;
§ 2º - O prazo de vistas será de até a realização da próxima reuni ão
ordinária;
§ 3º - Após entrar em pauta, a mat éria deverá ser, obrigatoriamente
votada no prazo m áximo de até duas reuni ões.

Artigo

17

-

Após

o

encerramento

das

discuss ões,

o

assunto

ser á

submetido à votação.
Artigo 18 – O CEUA observada a legi sla ção vigente, estabelecer á normas
complementares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.

CAPÍTULO V
DA SUBCOMISSÃO DE BIOSSEGURAN ÇA EM OGMS – SUBBIO EM OGMs
Seção I – da estrutura
Artigo 19 - A SubBio em OGM’s terá composição multidisciplinar, devendo
seus integrantes advirem do Colegiado do CEP.
Artigo 20 - A Coordena ção da SubBio em OGM’s recairá em profissional de
notório conhecimento na área de organismos geneticamente modificado .
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Seção II – Definições e Finalidades
Artigo 21- Para os efeitos deste Regimento, define-se, nos termos da Lei 8.974/95:
I. ORGANISMO – toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou

transferir

material genético, incluindo vírus, prions e outras classes que venham a ser
conhecidas;
II. ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLÉICO (ADN), ÁCIDO RIBONUCLÉICO (ARN) – material
genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários
transmissíveis à descendência;
III. MOLÉCULAS DE ADN/ARN RECOMBINANTE – aquelas manipuladas fora das
células vivas, mediante a modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou
sintético que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda, as moléculas de
ADN/ARN resultantes dessa multiplicação. Consideram-se, ainda, os segmentos de
ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural;
IV. ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO (OGM) – organismo cujo material
genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia
genética;
V. ENGENHARIA GENÉTICA – atividade de manipulação de moléculas ADN/ARN
recombinante.
Parágrafo único

– Não são considerados como OGMs aqueles resultantes de

técnicas que impliquem a introdução direta, num organismo, de material hereditário,
desde que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou
OGM, tais como: fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação,
indução poliplóide e qualquer outro processo natural.
Artigo 22 - A SubBio em OGM’s exercerá suas atividades com a autoridade estabelecida
na Lei nº 8974 de 05 de janeiro de 1995 e Decreto 1752 de 20 de dezembro de 1995, e
suas alterações, cujas normas se aplicam:
I - à pesquisa, produção e desenvolvimento tecnológico, ensino e controle de
qualidade que utilizem OGM em regime de contenção realizado no HCFMUSP e na
FMUSP;
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II - à contenção de microorganismos não geneticamente modificados, assegurando a
biossegurança das pessoas, dos animais e das plantas, bem como, do meio
ambiente, quando manipulados nas mesmas instalações ou ambientes de OGM ou
ainda na inoculação de OGM em animais não transformados.

Seção III – Competências
Artigo 23 - Compete a SubCIBio em OGM’s:
I. elaborar, divulgar normas e tomar decisões sobre assuntos específicos no
âmbito do HCFMUSP e FMUSP em procedimentos de segurança que envolvam
OGMs, sempre em consonância com as normas da Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança -CTNBio;
II. requerer o Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) e suas eventuais
revisões à CTNBio;
III. analisar e revisar todas as propostas de pesquisas em engenharia genética,
manipulação, produção e transporte de OGMs desenvolvidas no HCFMUSP e
FMUSP;
IV. indicar técnico responsável por cada projeto específico;
V. emitir parecer técnico sobre os protocolos de pesquisas e submetê-lo ao
Colegiado da CAPPesq que através da Unidade de Apoio Administrativo
encaminhará para submissão à CTNBio quando a Lei assim o exigir;
VI. manter registro dos projetos aprovados relacionados a OGMs e, quando
pertinente, de suas avaliações de risco;
VII. assegurar que suas recomendações e as da CTNBio sejam levadas aos
pesquisadores e que sejam observadas;
VIII. determinar os níveis de contenção e os procedimentos a serem seguidos para
todo trabalho experimental com OGMs, sua manutenção, armazenamento,
transporte e descarte, incluídos na regulamentação da Lei;
IX. encaminhar, através da Unidade de Apoio Administrativo da CAPPesq, à
CTNBio a documentação exigida para as propostas de atividades em contenção
com organismos do (s) Grupo (s) de riscos II, III e IV e para liberação no meio
ambiente, acompanhada de análise de risco, conforme normas da CTNBio;
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X. encaminhar os projetos aprovados

para

apreciação

do

Colegiado

da

CAPPesp e posteriormente à quando necessário CTNBio;
XI. receber denúncias de abusos ou notificações sobre ocorrências consideradas
insalubres e perigosas, bem como investigar os acidentes e enfermidades
verificadas no curso dos projetos e das atividades na área de engenharia
genética, notificando suas conclusões e providências à CTNBio;
XII. requerer instauração de sindicância à direção da Instituição, em caso de
denúncia de irregularidade ou vício;
XIII. inspecionar e atestar a segurança de laboratórios e outras instalações antes e
durante a utilização para trabalhos ou experimentos com OGMs;
XIV. manter registro das inspeções, recomendações e ações decorrentes das
inspeções;
XV. rever a qualificação e a experiência do pessoal envolvido nas pesquisas, a fim
de assegurar que sejam adequadas para as boas práticas laboratoriais;
XVI. manter relação de

pessoas que trabalham em instalações de contenção e

assegurar que novos membros da equipe ou novos funcionários sejam
treinados com os procedimentos a serem adotados nos diversos níveis de
contenção e com o uso correto dos equipamentos do laboratório;
XVII. realizar outras funções conforme delegação da CTNBio;
XVIII. manter informados os trabalhadores e a coletividade, quando suscetíveis de
serem afetados pela atividade e sobre todas as questões relacionadas com a
saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes;
XIX. estabelecer

programas

preventivos

e

de

inspeção

para

garantir

o

funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e
normas de biossegurança, definidos pela CTNBio;
XX. notificar à CTNBio, às autoridades de Saúde Pública e às entidades de
trabalhadores, o resultado de avaliações de risco a que estão submetidas as
pessoas expostas, bem como qualquer incidente que possa provocar a
disseminação de agente biológico;
XXI. investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente
relacionados a OGM, notificando suas conclusões e providências à CTNBio;
XXII. convidar consultores “ad-hoc”, pessoas pertencentes ou não à Instituição, com
a finalidade de fornecer subsídios técnicos;
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XXIII. convidar pessoas ou entidades que possam colaborar com o desenvolvimento
dos seus trabalhos, sempre que julgar necessário, podendo criar Grupos de
Trabalho para dirimir questões específicas.

CAPÍTULO VI - Da Subcomiss ã o par a uti liz ação de ani mais
p ar a fins de pesquisa - Subpes q
Seção I – da es tr utura
Ar tigo 2 3 - A Subp esq terá c om po s i çã o m ult id is cip l in a r , dev e n do se u s
in te g ra nt es dev e rã o adv i r em d o C o le g iad o d o CE P .
Ar tigo 2 4 - A C o o rde na çã o d a Subpes q recai rá e m p r o fi ss i on a l de n ot ó r i o
co nh ec i me nt o na á r e a p e sq u i sa e nv o lv e n d o an i ma is .

Seção II – Defi ni ções e Finalidades
Artigo 25 - Para os efeitos deste Regimento, define-se, nos termos da Lei 11.794;
I-

Cumprir e fazer no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei 11.794, e nas demais
normas aplicáveis à utilização de animais para pesquisa, especial nas resoluções do
CONCEA;

II -

Examinar previamente os procedimentos de pesquisa a serem realizados na Instituição
a qual esteja vinculada, para determinar sua compatibilidade com a Legislação
aplicada;

III -

Manter cadastro atualizado dos procedimentos de pesquisa realizadas ou em
andamento, na Instituição encaminhando copia ao CONCEA;

IV -

Manter cadastro dos pesquisadores, que realizem procedimentos de pesquisa
encaminhando copia ao CONCEA;

V-

Expedir no âmbito de suas atribuições certificados que se fizerem necessários,
perante órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos ou outros;

VI -

Notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias, o ocorrência de
qualquer acidente com os animais nas Instituições credenciadas fornecendo
informações que permitam ações saniadoras;
§ 1º - constatado qualquer procedimento em descumprimento às disposições da Lei
11794, na execução de atividades de pesquisa, esta Subcomissão deverá
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comunica

o

CEP

que

determinara a paralisarão da execução até que a

irregularidade seja sanada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;
§ 2º - os membros da Subpesq responderão pelos prejuízos que, por dolo, causarem
as pesquisas em andamento.

CAPÍTULO VII - Da Subco miss ão par a utili zação de ani mais
p ar a fins de ensino - SUBENSIN O
Seção I – da es tr utura
Ar tigo 2 6 - A Subp esq terá c om po s i çã o m ult id is cip l in a r , dev e n do se u s
in te g ra nt es adv i re m do C ol e gia d o d o CE P .
Ar tigo 2 7 - A C o o rde na çã o d a Subpes q recai rá e m p r o fi ss i on a l de n ot ó r i o
co nh ec i me nt o na á r e a de e ns i no e nv olv e n do a ni ma i s .

Seção II – Defi ni ções e Finalidades
Artigo 28 - Para os efeitos deste Regimento, define-se, nos termos da Lei 11.794;
I-

Cumprir e fazer no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei 11.794, e nas
demais normas aplicáveis à utilização de animais para ensino, especial nas
resoluções do CONCEA;

II -

Examinar previamente os procedimentos de ensino a serem realizados na
Instituição a qual esteja vinculada, para determinar sua compatibilidade com a
Legislação aplicada;

III -

Manter cadastro atualizado dos procedimentos de ensino realizados ou em
andamento, na Instituição encaminhando copia ao CONCEA;

IV -

Manter cadastro dos pesquisadores, que realizem procedimentos de ensino
encaminhando copia ao CONCEA;

V-

Expedir no âmbito de suas atribuições certificados que se fizerem necessários,
perante órgãos de ensino;

VI -

Notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias, a ocorrência de
qualquer acidente com os animais nas Instituições credenciadas fornecendo
informações que permitam ações saniadoras;
§ 1º - constatado qualquer procedimento em descumprimento às disposições da Lei
11794, na execução de atividades de ensino, esta Subcomissão deverá
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comunica o C E P que determinara a paralisarão da execução até que a
irregularidade seja sanada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

CAPÍTULO V
ATRIBUIÇÕES / RESPONSABILIDADE DOS PESQUISADORES

Artigo 24 - Ao pesquisador incumbe:
I.

apresentar

o

protocolo,

devidamente

i nstruído

ao

CEUA,

aguardando o pronunciamento desta, antes de iniciar a pesquisa;
II.

desenvolver o projeto conforme delineado;

III.

elaborar e apresentar os relat órios parciais e final;

IV.

apresentar dados solicitados pelo CEUA a qualquer momento;

V.

manter em arquiv o, sob sua guarda, por 5 anos, os dados da
pesquisa,

contendo

fichas

individuais

e

todos

os

demais

com

os

devidos

documentos recomendados pelo CEUA;
VI.

encaminhar

os

resultados

para

publicação,

créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal t écnico
participante do pro jeto;
VII.

justificar, perante o CEUA interrup ção do projeto ou a n ão
publicação dos resultados.

Artigo 25 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indecli návél
e compreende os aspectos éticos e legais.
CAPÍTULO VI
UNIDADE DE APOIO ADMISTRATIVO
Seção I – Estrutura

Artigo 26- A Unidade de Apoio A dministrativo do CEUA contará com, no
mínimo, a seguinte estrutura ficando sua coordena ção administrativ a
vinculada à Secretaria da Diretoria da FMUSP
I – Chefe de Se ção
II – Assistentes Administrativos
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III – Assessoria T écnica

Seção II – Atribuições
Artigo 27 - À Unidade Administrativa do CEUA incumbe:
I. assistir às reuniões;
II. encaminhar o expediente dA CEUA;
III. preparar o expediente da CEUA;
IV. manter co ntrole dos prazos legais e regimentais referentes aos
processos

de

que

devam

ser

examinados

nas

reuni ões

da

Comissão;
V. providenciar o cumprimento das dilig ências determinadas;
VI. Providenciar ata dos registros e delibera ções das reuni ões,
rubricando -os e mantendo -os sob vigilância;
VII. lavrar e assinar as atas de reuni ões da Comissão;
VIII. providenciar, por determi na ção do Presidente, a convoca ção das
sessões extraordin árias;
IX. distribuir aos integrantes dA CEUA a pauta das reuni ões;
X. Promover a convo ca ção das reuni ões;
XI. Gerenciamento lo g ístico da remessa e reti rados dos projetos
pesquisa a serem relatados.
XII. Propor e implantar a ções administrativas para a manuten ção do
sigilo quanto ao conte údo dos projetos de pesquisa e relatores.

CAPÍTULO VII
PROTOCOLO DE PESQUISA
Artigo 28 - Os Pro tocolos de Pesquisa sujeitos à análise do CEUA serão
encaminhados ao Servi ço de Apoio Administrativo, instru ídos com os
seguintes

documentos,

em

portugu ês,

conforme

previsto

na

rotina

operacional:
I - folha de rosto: t ítulo do projeto, nome, n úmero da cartei ra de
identidade, CPF, telefone e endere ço para correspo nd ência do
pesquisador respons ável e do orientador, nome e assinatura dos
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presidentes ou dirigentes dos respectivos Departamentos ou
Unidades da FMUS P .
II - descrição da pesquisa, compreendendo os seguintes i tens:
a) descri ção dos propósitos e das hipóteses a serem testadas;
b) antecedentes cient íficos e dados que justifiquem a pesquisa;
c)

descri ção
(material

detalhada e ordenada
e

métodos,

do

casuística,

projeto

resultados

de pesquisa
esperado s

e

bibliografia);
d) análise crítica de ri scos e benef íci os;
e) duração total da pesquisa, a partir da aprova ção;
f)

explica ção

das

responsabilidades

do

pesquisador,

do

orientado r, da Insti tui ção, do promotor e do patrocinador;
g)

explicita ção

de

critérios

para

suspender

ou

encerrar

a

pesquisa;
h) local da pesquisa;
i) demonstrativo da exist ência de infraestrutura necess ária ao
desenvolvimento

da

pesquisa

e

para

atender

eventuais

problemas dela resultantes;
j) orçamento fi nanceiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes
e destinação, bem como a forma e o valor da remunera ção
do pesquisador;
l) explicita ção de acordo preexistente quanto à propriedade das
informações geradas;
m) declara ção de que os resultados da pesquisa ser ão tornados
públicos, sejam eles favor áveis ou não;
n) declara ção sobre o uso e destina ção do material e/ou dados
coletados;
III - informações relativas ao objeto da pesquisa:
a) descri ção das características a estudar;
b) descri ção dos métodos que afetem diretamente, a pesquisa;
c) identifica ção das fontes de materia l de pesquisa;
f) descri ção de qualquer risco, avaliando sua possibilidade e
gravidade;
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g) descri ção das medidas para prote ção ou minimiza ção de
qualquer risco eventual;
IV

-

qualifica ção

dos

pesquisadores:

“Curriculum

lattes ”

do

pesquisador respo ns ável e dos demais participantes.
V - termo de compromisso do pesquisador respo ns ável de cumprir a
LEI 11794 de 2008
Parágrafo

único

-

Os

Protocolos

de

Pesquisa

ser ã o

registrados

e

classificados por ordem cro nol ógica de entrada, sendo distribu ídos aos
relato res pelo Presidente do CEUA ou por membro designado.
Artigo 29 - Os protocolos de pesquisa dever ão ser enquadrados em uma
das seguintes categorias:
a. aprovado;
b. com pendência: quando do CEUA considera o protocolo como
aceitável, porém identifica determi nados problemas no protocolo,
e recomenda uma revis ão específica ou solicita uma mo difica ção
ou informação relevante, que deverá ser atendida em 3 0 (tri nta)
dias pelos pesquisadores;
c. retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece
pendente;
d. não aprovado; e
e. aprovado
Artigo 30 - O CEUA deverá manter em arquivo o projeto, o protocolo e os
relatórios

correspondentes,

por

5(cinco)

ano s,

contados

a

parti r

da

aprovação do projeto, ap ós deco rrido esse per íodo a responsabilidade
pela guarda passar á ao Departamento /Unidade respo ns ável pela execu ção
do projeto.
Artigo 31- O CEUA convidará pessoas ou entidades que possam colaborar
com o desenvolvimento dos seus trabalhos, para emiss ã o de parecer “ad
doc”, sempre que julgar necess ário.

CAPÍTULO VIII
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Das disposições Gerais
Artigo 32 - O CEUA deverá estar regi strad o no CONCEA .
Artigo 33 - Será de três anos a dura ção do mandato do s integ rantes do
CEUA, sendo permitida a recondu ção.
Parágrafo único - Havendo motivo justificado, o Diretor da Faculdade
poderá cessar o mandato dos i nteg rantes do CEUA, antecipadamente, e
promover a substitui ção.
Artigo 34- Será dispensado o componente que, sem motivo justificado,
deixar de comparecer a tr ês reuniões consecutivas ou a seis intercaladas
no período de um ano.
Artigo 35 - O relator ou qualquer membro poder á requerer ao Presidente,
a

qualquer

tempo,

que

solicite

o

encaminhamento

ou

dilig ências

de

processos ou de consultas a outras pessoas ou institui ções públicas ou
privadas,

nacio nais

informações

e

internacionais,

necessárias

à

solução

dos

para

estudo ,

assuntos

pesquisa

que

lhes

ou

forem

distribuídos, bem como solicitar o comparecimento de qualquer pessoa às
reuniões para prestar esclarecimentos.
Artigo 36 - Os componentes d o Co legiado do CEUA não poderão ser
remunerados no desempenho des ta tarefa, sendo recomend ável que sejam
dispensados

nos

hor ários

da

Comi ss ão,

das

outras

obriga ções

nas

Unidades em que prestam servi ço.
Artigo 37 - Os componentes do Colegiado do CEUA deverão ter total
independência na tomada das decis ões no exercício das suas fun ções,
mantendo sob caráter confidencial as i nform ações recebidas, n ão podendo
sofrer qualquer tipo de press ão por parte de superiores hier árquicos ou
pelos interessados em determinada pesquisa, devendo isentarem -se de
envolvimento financeir o e não devem estar submetidos a conflito de
interesse.
Artigo 38 - Os componentes do CEUA deverão se isentar de tomada de
decisão, quando diretamente envolvidos na pesquisa em an álise.
Artigo 39 - É vedada a revela ção dos nomes dos Relatores designados
para Análise dos Protocolos de Pesquisa.
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Artigo 40 - Uma vez aprovado o projeto o CEUA passa a ser co responsável no que se refere aos aspectos éticos da pesquisa.
Artigo

41

-

Consideram -se

autori zados

para

execu ção,

os

projetos

aprovados pelo CEUA, exceto os que se enquadrarem nas áreas temáticas
especiais, os quais, ap ós aprovação pelo

CEUA deverão ser enviados ao

CONCEA, que dará o devido encaminhamento.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 42 - Os casos omissos e as d úvidas surgidas na aplica ção do
presente Regimento Interno ser ão dirimidas pelo P residente da CEUA, e
em grau de recurso pelo Diretor da Faculdade .
Artigo 43 - O presente Regimento Interno poder á ser alterado, mediante
proposta do Coleg iado do CEUA, através da maioria abso luta de seus
membros, e submetida ao Diretor da Faculdade para apro va ção.
Artigo 44 - O presente Regimento Interno entrar á em vigor na data de sua
publicação, devendo previamente ser aprovado pelo Diretor da Faculdade ,
revogando-se as disposi ções em contrário.
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