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RESOLUÇÃO DA REITORIA Nº 05/2021 
 

Altera o Regulamento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa nº 5482 - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. 

 
 
A Reitora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - PUC-SP, no 
uso de suas atribuições, faz saber que 
a Reitoria 

 
RESOLVEU: 

 
Artigo 1º - Homologar as alterações realizadas no Regulamento Interno do Comitê de 
Ética em Pesquisa nº 5482 - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, 
aprovadas em reunião ordinária do aludido Comitê de Ética em Pesquisa, realizada em 11 
de agosto de 2021. 
 
Artigo 2º - As referidas alterações foram incorporadas ao Regulamento, que faz parte 
integrante desta Resolução. 
 
Artigo 3º - Definir como data de início da vigência desta Resolução o dia de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, respeitado o artigo nº 30 do 
Regulamento do Comitê de Ética em Pesquisa, anexo a esta Resolução. 

São Paulo, 24 de agosto de 2021. 

 
Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery 

Reitora 
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REGULAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-
SP 

CAMPUS MONTE ALEGRE 

 

I - DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Artigo 1º - O Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo / PUC-SP Campus Monte Alegre (aqui referido como CEP) é um órgão 
multidisciplinar independente, com a finalidade de salvaguardar os direitos e a dignidade 
dos participantes de pesquisa, bem como de contribuir para a contínua preocupação e 
evolução dos padrões éticos na pesquisa. Juntamente com o Comitê de Ética em Pesquisa 
Campus Sorocaba, foi instituído pela Resolução nº 06 de 20 de novembro de 1997. Integra 
o Sistema CEP/CONEP, formado pela CONEP/CNS/MS (Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde) e pelos CEP (Comitês 
de Ética em Pesquisa) dos vários centros de pesquisas existentes no País. É regido pelas 
normas do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa - CONEP/MS, bem como pelas normas estatutárias e regimentais que constam do 
Regimento dos Comitês de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo / PUC-SP. 

Parágrafo único - Em consonância com Sistema CEP/CONEP, entende-se aqui que o 
caráter ético de uma pesquisa é avaliado em termos de: 

I - Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 
vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, 
por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida.  

II - Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou 
coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos.  

III - Garantia de que danos previsíveis serão evitados.  

IV - Relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses 
envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. 

Artigo 2º - O CEP tem por funções básicas: 

a) Realizar avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos das pesquisas em qualquer 
área do conhecimento, particularmente aquelas estudadas nos campi da PUC-SP na cidade 
de São Paulo, que envolvam seres humanos de modo direto ou indireto, abrangendo 
indivíduos ou coletividades, em sua totalidade ou em partes, inclusive, em questões 
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relacionadas a aspectos culturais, sociais e com meio ambiente, bem como pelo manejo de 
informações e materiais. 

b) Cumprir papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na 
ciência. 

Artigo 3º - Todos os projetos de pesquisa, de qualquer área do conhecimento, 
independentemente do nível do estudo ou da investigação, como Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC, iniciação científica, monografia para conclusão de especialização, 
dissertação de mestrado, tese de doutorado ou de produção científica, que envolvam direta 
ou indiretamente seres humanos deverão atender as Resoluções CNS nº 466/2012 e/ou a 
510/2016 e terão de ser submetidos à aprovação do CEP, em tempo hábil, precedendo o 
início da pesquisa. 

Artigo 4º - Toda ação para o fomento da reflexão e para a formação de uma cultura ética 
em pesquisa deverá ser direcionada à dimensão dos diferentes espaços pedagógicos, tais 
como disciplinas, núcleos, cursos, grupos de pesquisa dos diferentes níveis da formação 
universitária e ser assumida pelos diferentes agentes, professores, pesquisadores, alunos, 
funcionários e colegiados dos vários níveis da estrutura da Universidade. 

Artigo 5º - A avaliação dos aspectos éticos da pesquisa é de responsabilidade de todos os 
agentes, autores, orientadores e colegiados de todos os níveis. Recomenda-se nesse 
sentido, que todos os projetos de pesquisa tenham uma reflexão do ponto de vista ético dos 
seus autores e, nos casos de projetos da PUC-SP, manifestação das instâncias de avaliação. 

II - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CEP 

Artigo 6º - São atribuições do CEP: 

I - Elaborar Regulamento com suas normas de funcionamento e composição, obedecendo-
se o número mínimo previsto na Resolução CNS/MS nº 466/2012, resguardando seu 
caráter multidisciplinar. 

II - Apreciar os protocolos de pesquisa a serem realizadas no âmbito da Universidade e de 
pesquisadores externos que lhe sejam submetidos, emitindo parecer devidamente 
motivado, no qual se apresente de forma clara, objetiva e detalhada, a decisão do 
colegiado, em prazo estipulado em norma operacional, em conformidade com as normas da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (daqui em diante nomeada apenas como 
CONEP). 

III - Contribuir para a qualidade da pesquisa por meio da discussão da sua importância no 
desenvolvimento social da comunidade e institucional da PUC-SP. 
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IV - Contribuir para o constante desenvolvimento na Universidade, de uma cultura ética na 
pesquisa, a partir dos próprios processos do ensino-aprendizagem e da produção de 
conhecimento. 

V - Promover reflexões e discussões dos aspectos éticos da pesquisa com seres humanos na 
comunidade universitária da PUC-SP, bem como atividades e iniciativas que garantam 
esclarecimentos sobre a missão e funcionamento dos CEP’s, da CONEP e suas Resoluções 
e sobre protocolo e outros. 

VI - Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética 
na ciência. 

VII - Contribuir com seus pareceres para a valorização dos pesquisadores, ressaltando a 
adequação ética da sua proposta. 

VIII - Articular-se com os colegiados e órgãos de direção da Universidade na consecução 
de suas atribuições e competências, para difundir uma cultura de ética em pesquisa 
comprometida com a sociedade e respeitosa dos participantes das pesquisas. Esclarece-se 
que as análises dos protocolos tramitados no CEP são de ordem estritamente sigilosa. 

IX - Acompanhar o desenvolvimento dos projetos aprovados até o seu encerramento, 
utilizando os melhores meios disponíveis e necessários, tais como relatórios periódicos dos 
pesquisadores, convocação do pesquisador para prestar, pessoalmente, esclarecimentos em 
reunião do CEP, vistoria no local da pesquisa, visita ao(s), participantes de pesquisa etc. 

X - Definir normas complementares, procedimentos e orientações para a avaliação de 
protocolos e respectivos projetos, nos seus múltiplos aspectos envolvidos pela ética em 
pesquisa a serem adotadas pelos CEP. 

XI - Elaborar normas, formas e formulários esclarecidos para o pesquisador atender às 
exigências do protocolo e a juntada de documentação, previstas principalmente nas 
Resoluções CNS/MS nº 466/2012 e 510/2016. 

XII - Receber dos participantes de pesquisa ou de qualquer outra pessoa, denúncias de 
abusos ou fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo ou notificação de 
interrupção. Ao receber denúncias ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo as 
que impliquem em riscos aos participantes de pesquisa, os fatos devem ser comunicados às 
instâncias competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério Público. 

XIII - Solicitar da Reitoria, quando julgado cabível, a instauração de sindicância em caso 
de denúncia de irregularidades de natureza. 

XIV - Aprovar, no primeiro bimestre de cada ano, um plano de capacitação permanente 
dos seus membros, podendo articular-se com outros Comitês para a execução desse plano. 
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III - DA CONSTITUIÇÃO DO CEP 

Artigo 7º - O Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP Monte Alegre (CEP), para o 
exercício das funções previstas nas Resoluções da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde - CNS em conformidade às 
Resoluções CNS nº 466/12, CNS nº 370/07, CNS nº 510/16, CNS nº 563/17, CNS nº 
647/2020 e a Norma Operacional CNS nº 001/2013, e no Regimento dos CEP’s da PUC-
SP, é composto por membros escolhidos da seguinte forma: 

a) Nove membros escolhidos dentre os professores do Quadro de Carreira do Magistério 
da PUC-SP, portadores do título de Doutor ou de Notório Saber, neste nível de 
conhecimento, sendo um de cada uma das seguintes Faculdades: Direito; Ciências Sociais; 
Ciências Humanas e da Saúde; Educação; Filosofia, Comunicação, Letras e Artes; 
Economia, Administração, Contábeis e Atuariais; Teologia; Ciências Exatas e Tecnologia; 
Estudos Interdisciplinares. 

b) Caberá ao Grão-Chanceler a indicação de até 1/4 (um quarto) dos membros do Comitê, 
escolhidos livremente entre os membros da PUC-SP ou da sociedade civil; 

c) Caberá à Reitoria a indicação de até 1/8 (um oitavo) dos membros do Comitê, 
escolhidos livremente entre os membros da PUC-SP portadores de título de doutor. 

d) 03 (três) membros da sociedade civil representantes de participantes de pesquisa. É 
vedada nessa categoria a inclusão de professores, alunos e funcionários da Instituição. 

§ 1º - Os nove membros representantes das Faculdades acima listadas terão suplentes, que 
os substituirão em caso de necessidade. 

§ 2º - O mandato dos membros é iniciado, ou renovado, em caso de recondução dos 
membros, a partir da publicação do ato de designação emitido pela Reitoria da 
Universidade 

Artigo 8º - A escolha dos membros previstos na alínea “a” do Artigo 7º, bem como de seus 
suplentes, será organizada pelos Conselhos das respetivas Faculdades. 

Artigo 9º - O mandato dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP Monte 
Alegre (CEP), bem como de seus suplentes, será de 3 (três) anos, permitida a recondução. 

§ 1º - A renovação dos membros do Colegiado será feita de forma alternada, a fim de que 
os trabalhos não sofram solução de continuidade. 

§ 2º - Em caso de afastamento de um membro, o mandato de seu substituto deverá se 
encerrar no prazo do mandato original. 
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§ 3º - Caberá ao CEP-PUC/SP Monte Alegre comunicar à CONEP as situações de 
vacância ou afastamento de membros e encaminhar as substituições efetuadas, 
justificando-as, conforme a Norma Operacional CNS nº 01/2013.  

Artigo 10 - O CEP contará com um corpo de consultores ad hoc, que serão escolhidos 
dentre os integrantes do cadastro previamente elaborado pela Secretaria do Comitê de Ética 
em Pesquisa, mediante orientação do Coordenador, no qual estarão inscritos, com registro 
de titulação e área de atuação acadêmica, os membros de outros Comitês do Estado, 
professores e pesquisadores e pesquisadores da PUC/SP, todos com título de Doutor ou de 
Notório Saber correspondente a este nível. 

§ 1º - A atuação de consultores ad hoc poderá ser solicitada para (1) esclarecimento de 
dúvidas referentes a determinada área de pesquisa; (2) elaboração de parecer referente a 
aspectos de um projeto considerado pertinente ao CEP, mas que necessite de análise 
específica para a qual nenhum membro do CEP se considere capacitado. Nesses casos, 
deverão ser tomadas as medidas cabíveis para que o sigilo na tramitação dos processos seja 
respeitado.  

§ 2º - É vedado ao consultor ad hoc participar das reuniões ou ter acesso a todo o protocolo 
para o qual foi convidado a emitir seu parecer, devendo ter acesso apenas às informações 
estritamente necessárias à execução da consultoria, sendo vedado o seu acesso a todo o 
protocolo de pesquisa para o qual foi convidado a emitir o seu parecer, podendo, no 
entanto, reunir-se, caso necessário, com os demais membros do CEP para discutir o 
assunto tema da consultoria, para explicar o parecer técnico-científico emitido ou 
previamente à elaboração desse.  

IV - DAS REGRAS FUNCIONAIS APLICÁVEIS AOS MEMBROS DOS CEP 

Artigo 11 - São deveres dos membros dos CEP: 

I - Analisar e emitir parecer consubstanciado inicial nos prazos estipulados nesse 
Regulamento.  

II - Zelar para que suas funções e outras atividades sejam exercidas com liberdade, sem 
pressão de superiores ou de interessados na pesquisa e isentar-se de envolvimento 
financeiro e de submissão a conflito de interesses, bem como de tomada de decisão quando 
diretamente envolvidos na pesquisa em análise; 

III - Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, 
dignidade e boa-fé; 

IV - Manter sigilo das informações recebidas, relativas às pesquisas submetidas à 
apreciação do Comitê, salvo ameaça ao direito à vida, à integridade física, à honra, ou 
quando se veja afrontado por qualquer interessado na pesquisa e, em defesa própria, tenha 
que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa; 
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V - Abster-se de: 

a) Receber dádivas do pesquisador, do promotor ou patrocinador da pesquisa, do 
participante da pesquisa ou de pessoa que tenha interesse pessoal e direto na pesquisa; 

b) Receber dádivas de quaisquer das pessoas citadas na alínea anterior, relativamente à 
pesquisa, cujo projeto tenha conhecimento de que será apresentado à apreciação do CEP de 
que seja membro; 

c) Ter envolvimento financeiro ou conflito de interesses com as pessoas na alínea “a”; 

d) Utilizar de influência indevida para aprovação ou não do projeto. 

Parágrafo único - Os consultores ad hoc estão sujeitos aos mesmos deveres dos membros 
dos CEP. 

Artigo 12 - Os membros dos CEP ficam impedidos de exercer as suas funções em projeto 
de pesquisa submetido à revisão ética: 

I - Quando for o Pesquisador responsável, participante pesquisado, promotor ou 
patrocinador da pesquisa; 

II - Quando tenha recebido dádivas da Instituição da pesquisa, do Pesquisador responsável, 
do Promotor ou Patrocinador da pesquisa ou de qualquer pessoa que tenha interesse direto 
e pessoal na pesquisa; 

III - Quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, do Pesquisador responsável, do 
Promotor ou Patrocinador da pesquisa, em linha reta, ou na colateral, até o terceiro grau; 

IV - Quando credor ou devedor da Instituição externa da pesquisa, do Pesquisador 
responsável, do Promotor ou do Patrocinador da pesquisa; 

V - Quando seu cônjuge (ou companheiro(a)) ou parente, em linha reta ou na colateral até 
o terceiro grau for credor ou devedor da Instituição externa da pesquisa, do Pesquisador 
responsável, do Promotor ou Patrocinador da pesquisa; 

VI - Quando herdeiro presuntivo, donatário ou empregador do Pesquisador responsável, do 
Promotor ou do Patrocinador da pesquisa; 

VII - Quando interessado na aprovação ou não da pesquisa, nos casos de Pesquisa 
realizada em Instituição externa: 

VIII - Quando tiver algum vínculo com a Instituição externa da pesquisa, com o 
Pesquisador responsável, Promotor ou Patrocinador da pesquisa, seu cônjuge (ou 
companheiro(a)) ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na 
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colateral até o segundo grau, nos casos de pesquisa promovida por Instituição externa e 
submetidas aos CEP. 

IX - Quando for participante pesquisado, individual ou coletivamente, seu cônjuge (ou 
companheiro(a)) ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na 
lateral até o segundo grau; 

§ 1º - Por motivo de foro íntimo, que não precisa ser declinado, o membro do CEP poderá 
declarar-se impedido. 

§ 2º - Os consultores ad hoc estão sujeitos aos mesmos impedimentos dos membros dos 
CEP’s. 

Artigo 13 - Das deliberações do CEP cabe recurso de reconsideração, ao próprio CEP, no 
prazo de trinta (30) dias.  

Parágrafo único - Se o CEP indeferir o recurso de reconsideração, o pesquisador poderá 
interpor recurso à CONEP, como última instância, no prazo de trinta (30) dias.  

Artigo 14 - Quando, para apreciação de um projeto de pesquisa, houver declaração de 
impedimento de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos membros do CEP, titulares ou 
suplentes, o mesmo deverá ser devolvido à CONEP para que seja indicado a outro CEP. 

Artigo 15 - Os membros deverão ter, no exercício de suas funções, total independência na 
tomada das decisões, mantendo em caráter estritamente confidencial, as informações 
conhecidas. Desse modo, não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de 
superiores hierárquicos ou pelos interessados em determinada pesquisa.  

Artigo 16 - Os membros dos CEP não poderão ser remunerados no desempenho de sua 
tarefa, podendo, apenas, receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, 
hospedagem e alimentação, sendo imprescindível que sejam dispensados, nos horários de 
seu trabalho no CEP, de outras obrigações nas instituições e/ou organizações às quais 
prestam serviço, dado o caráter de relevância pública da função. 

V - DOS COORDENADORES DOS CEP 

Artigo 17 - São atribuições dos Coordenadores dos Comitês: 

I - Convocar, presidir, conduzir e encerrar as reuniões do Comitê, e proferir o voto de 
qualidade, quando houver empate na votação. 

II - Elaborar a pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias, quando houver, bem como 
apreciar nas respectivas atas submetendo-as à aprovação do CEP na reunião posterior. 
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III - Assegurar o atendimento às exigências das Resoluções CNS/MS nº 466/2012, 
510/2016 e normas complementares, bem como das demais normas da Universidade 
aplicáveis. 

IV - Tomar conhecimento de todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. 

V - Determinar, quando julgado necessário, a triagem dos projetos de pesquisa 
encaminhados à Secretaria, que envolvam seres humanos e que se enquadrem nos termos 
das Resoluções CNS/MS nº 466/2012 e 510/2016 quanto a exposição do participante de 
pesquisa a alguma forma de vulnerabilidade, exigindo-se a apreciação dos CEP. 

VI - Submeter ao Colegiado, por meio de protocolo, o exame de reclamações e 
representações dos participantes de pesquisa, pesquisadores e terceiros interessados, as 
quais, desde que haja indícios da ocorrência, serão por sua vez encaminhadas à Reitoria, 
com pedido de instauração de sindicância. 

VII - Submeter ao conhecimento e à deliberação dos demais pares - sem prejuízo da 
iniciativa do relator do protocolo de pesquisa - a existência de lacunas normativas no 
campo da ética em pesquisa, considerado o caso concreto. 

VIII - Submeter ao exame da CONEP consultas acerca de situações sobre as quais não 
houver consenso do CEP-PUC/SP Monte Alegre, se assim deliberar o Colegiado; 

IX - Assinar os pareceres do CEP em nome do colegiado e expedir outros documentos que 
se fizerem necessários. 

X - Despachar os requerimentos de renovação de prazo para regularização dos documentos 
que devem instruir o protocolo de pesquisa, bem como os pedidos de desentranhamento de 
documentos. 

XI - Estimular o contínuo aperfeiçoamento e capacitação dos membros do CEP ao 
exercício de suas atribuições no Comitê. 

XII - Encaminhar à Reitoria solicitação de assistência necessária à defesa de qualquer 
membro do CEP ou consultores ad hoc que, em decorrência do exercício das funções, sofra 
ameaça ao direito. 

XIII - Buscar integração do Comitê de Ética em Pesquisa campus Monte Alegre, 
ressalvada a independência e o sigilo nas tramitações dos protocolos de pesquisa em cada 
um desses órgãos, com o Comitê de Ética em Pesquisa campus Sorocaba, visando ao 
intercâmbio científico e troca de experiência administrativa, além do aproveitamento de 
membros como relatores ad hoc. Ressalvado o fato de que o procedimento de análise dos 
protocolos tramitados no CEP é de ordem estritamente sigilosa. 
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XIV - Informar os demais membros do Comitê acerca da realização de congressos, 
simpósios e encontros relacionados à ética em pesquisa, tanto quanto da existência de 
publicações relativas à matéria, valendo-se, para tanto, da assessoria que lhe presta a 
Secretaria do CEP-PUC/SP Monte Alegre. 

Artigo 18 - O mandato do Coordenador e do Vice-Coordenador do CEP-PUC/SP Monte 
Alegre será de 3 (três) anos, permitida a recondução. 

§ 1º - O Coordenador e o Vice-Coordenador do CEP Monte Alegre serão escolhidos dentre 
os membros do comitê por maioria de votos mediante prévia convocação, presentes que 
estiverem pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros. 

§ 2º - O Vice-Coordenador, substituirá o Coordenador em suas faltas ou impedimentos. 

VI - DOS PROCEDIMENTOS E DOS FLUXOS DOS PROJETOS 

Artigo 19 - O CEP-PUC/SP Monte Alegre reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês, sendo 
no mínimo 12 reuniões anuais, e extraordinariamente, mediante convocação do 
Coordenador ou a pedido do Colegiado, neste caso, por iniciativa da maioria dos seus 
membros, devendo ser registrada a presença dos integrantes em ata.   

§ 1º - As deliberações, para as quais é necessária a maioria dos votos somente poderão ser 
tomadas presentes mais da metade dos integrantes do Comitê (50% +1). No caso de 
empate, caberá ao Coordenador ou, à sua falta, ao Vice-Coordenador, o voto de minerva. 

§ 2º - Os membros que deixarem de comparecer a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, 
sem justificativa, ou a 6 (seis) reuniões ordinárias, mesmo que com justificativas, poderão 
ser desligados e substituídos, comunicando-se à Reitoria. Caberá à Faculdade de origem 
providenciar a substituição do seu representante. 

§ 3º - O CEP-PUC/SP Monte Alegre poderá iniciar as reuniões e deliberar somente com a 
presença de maioria simples de seus membros, (50% + 1). 

§ 4º - Na pauta das Reuniões Ordinárias mensais deverão constar sempre: 

I - Leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião ordinária RO anterior; 

II - Breve relato dos protocolos de pesquisa apreciados, discussão e votação dos pareceres 
oferecidos pelos relatores do CEP-PUC/SP; 

III - Assuntos gerais de interesse do CEP-PUC/SP. 

§ 5º - Ao analisar e decidir sobre as pesquisas apreciadas, os membros do CEP-PUC/SP 
Monte Alegre se tornam corresponsáveis por garantir a proteção dos participantes de 
pesquisa.  
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§ 6º - O conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise dos protocolos 
tramitados no CEP-PUC/SP Monte Alegre é de ordem estritamente sigilosa e suas reuniões 
são sempre fechadas ao público. Os membros do CEP que têm acesso aos documentos, 
inclusive virtuais, e reuniões, devem manter sigilo comprometendo-se, por declaração 
escrita, sob pena de responsabilidade.  

Artigo 20 - Os protocolos de pesquisa deverão ser submetidos por meio do sistema 
integrado online Plataforma Brasil, disponível no endereço url: 
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf em conformidade com as normas éticas 
nacionais vigentes e as orientações contidas no sítio do CEP-PUC/SP Monte Alegre, 
especificamente na rotina “Documentos Obrigatórios” do site www.pucsp.br/cometica. 

Parágrafo único - Os protocolos de pesquisa insuficientemente instruídos serão 
devolvidos, anotando-se, em local próprio, os documentos faltantes ou as falhas 
identificadas, ao tempo em que se assinalará prazo de 30 (trinta) dias para regularização, 
prazo este que poderá ser renovado, mediante requerimento devidamente fundamentado, a 
juízo do Coordenador do Comitê. 

Artigo 21 - Recebido o protocolo de pesquisa, via Plataforma Brasil, será ele indicado para 
relatoria pelo Secretário Executivo a um dos membros do CEP-PUC/SP Monte Alegre, 
procedimento este que deverá ser deferido ou indeferido pelo Coordenador do CEP. 

§ 1º - Se deferido pelo Coordenador o encaminhamento realizado pelo Secretário, o 
protocolo de pesquisa seguirá eletronicamente para o perfil do relator, que terá prazo de 5 
(cinco) dias para aceitar ou rejeitar o trabalho de apreciação ética do referido protocolo de 
pesquisa.  

§ 2º - Se aceito a incumbência da apreciação, o membro relator terá prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de encaminhamento pelo Secretário, para apreciação e elaboração do 
parecer, que deverá ser incluído na pauta de reunião do CEP-PUC/SP Monte Alegre. 

§ 3º - Se o Coordenador do CEP não concordar com o encaminhamento realizado pelo 
Secretário, poderá indeferir, e em seguida, indicar outro membro relator para a tarefa da 
apreciação e análise do protocolo de pesquisa. 

§ 4º - Quando houver necessidade de esclarecimento de dúvidas, levantadas pelo relator ou 
pelo Colegiado, que não encontrarem solução no Comitê, a apreciação do protocolo de 
pesquisa será suspensa, a fim de que o consultor ad hoc possa emitir seu parecer, no prazo 
de 30 (trinta) dias. Nesse caso, o pesquisador deverá ser informado das razões de atraso na 
apreciação do projeto. Recebida que for a resposta, o expediente será novamente incluído 
na pauta do Colegiado. 

§ 5º - Caso o protocolo de pesquisa seja aprovado com recomendação, será assinalado 
prazo para regularização da pendência. 
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§ 6º - Conforme especificado na Norma Operacional nº 001/2013 a revisão e análise de 
cada Protocolo de Pesquisa culminará seu enquadramento nas seguintes categorias: 

Aprovado Quando o protocolo se encontra totalmente adequado para execução. 

Com pendência

Quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese em que serão solicitadas 
alterações ou complementações do protocolo de pesquisa. Por mais simples que 
seja a exigência feita, o protocolo continua em “pendência”, enquanto esta não 
estiver completamente atendida. Se o parecer for de pendência, o pesquisador terá 
o prazo de trinta (30) dias, contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, 
para atendê-la. Decorrido este prazo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o 
parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo 

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”. Nas decisões de não 
aprovação cabe recurso ao próprio CEP e/ou à Conep, no prazo de 30 dias, sempre 
que algum fato novo for apresentado para fundamentar a necessidade de uma 
reanálise. 

Arquivado 
Quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas às pendências 
apontadas ou para recorrer. 

Suspenso 
Quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser interrompida por mot
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. 

§ 7º - As emendas ou notificações de protocolos de pesquisa deverão ser feitos por meio da 
Plataforma Brasil, identificando claramente a parte que sofreu alteração, juntamente com a 
justificativa da alteração. 

§ 8º - Feita a emenda ou notificação, via sistema integrado Plataforma Brasil, começará a 
correr novo prazo de 30 (trinta) dias para o exame do relator. 

Artigo 22 - Aprovado o protocolo de pesquisa, cuidará a Secretaria de controlar os prazos 
para apresentação dos relatórios e/ou outras formas de acompanhamento estabelecidas para 
o projeto, por parte do pesquisador, observado o calendário que ele próprio organizou. 
Caberá ao Secretário comunicar eventual ocorrência ao relator do protocolo de pesquisa. 

Artigo 23 - Das decisões do CEP-PUC/SP Monte Alegre caberá recurso à CONEP, àquele 
órgão diretamente endereçado. 

Artigo 24 - Considerando-se todos os prazos acima descritos, a tramitação de um projeto 
de pesquisa, caso aprovado sem necessidade de reformulação pelo autor, ocorrerá em 40 
dias, assim distribuídos: 
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a) Recebimento e análise da documentação: 10 dias. 

b) Elaboração do parecer e devolução ao CEP: 30 dias. 

Parágrafo único - o parecerista deverá em até 5 dias comunicar se aceita ou não elaborar o 
parecer. 

VII - DAS SECRETARIAS DOS CEP 

Artigo 25 - Quando da ocorrência de greve ou recesso institucional, serão tomadas as 
seguintes providências: 

§ 1º - Em caso de greve, cabe ao CEP comunicar a situação (1) à comunidade de 
pesquisadores e às instâncias institucionais da Universidade, informando se haverá 
interrupção temporária da tramitação dos protocolos, e se a tramitação permanecerá 
paralisada (parcial ou totalmente) pelo tempo que perdurar a greve; (2) aos participantes de 
pesquisa e seus representantes o tempo de duração estimado da greve e as formas de 
contato com a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em casos de dúvidas sobre a 
eticidade e apresentação de denúncia durante todo o período da greve. Em relação aos 
projetos de caráter acadêmico, como TCC, mestrado e doutorado, a instituição deverá 
adequar devidamente os prazos dos alunos, de acordo com a situação de cada um, caso 
haja atraso na avaliação ética pelo CEP. Além disso, as providências que serão adotadas 
para regularizar a tramitação de protocolos para apreciação ética, após o período de 
paralisação, serão informadas à CONEP.  

§ 2º - Em caso de Recesso Institucional, será informado, com a devida antecedência e por 
meio de ampla divulgação por via eletrônica, à comunidade de pesquisadores o período 
exato de duração do recesso; e aos participantes de pesquisa e seus representantes o 
período exato de duração do recesso e as formas de contato com o CEP e a CONEP, de 
modo que permaneçam assistidos em casos de dúvidas sobre a eticidade e apresentação de 
denúncia durante todo o período do recesso. 

Artigo 26 - O CEP tem uma Secretaria, sob a responsabilidade de um Secretário, 
funcionário do quadro administrativo da Universidade.  

§ 1º - O funcionamento da Secretaria do CEP se dará em uma sala designada 
especificamente para essa finalidade. Atualmente, essa é a sala 63C, localizada no Prédio 
Reitor Bandeira de Mello, Rua Ministro de Godói, 969, Térreo, São Paulo/SP, CEP 05014-
901 

§ 2º - São atribuições da Secretaria do Comitê: 

I - Assegurar ao respectivo CEP o suporte técnico e administrativo necessário ao exercício 
de suas funções. 
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II - Manter arquivados os processos de modo a: 

a) Assegurar o acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa pelo CEP, por meio de 
relatórios periódicos e outros meios fixados para os pesquisadores ou orientadores, depois 
de aprovados os protocolos; 

b) Manter arquivados os relatórios por um período de 5 (cinco) anos, após o encerramento 
da pesquisa, garantida a confidência das informações e dados. 

III - Manter o Cadastro de Consultores ad hoc; 

IV - Manter à disposição dos interessados, documentos de esclarecimentos e orientações, 
formulários e instruções sobre organização, funcionamento e atribuições dos Comitês de 
Ética em Pesquisa, projetos de pesquisa sujeitos à avaliação prévia das Comissões 
Científicas, protocolos e processos de sua organização e avaliação, normas internas e 
externas à Universidade; 

V - Manter sistema de controle dos processos protocolizados no CEP; 

VI - Manter arquivadas, por tempo indeterminado, as atas das reuniões do CEP e pelo 
prazo necessário, os demais documentos como correspondências e outros similares. 

Artigo 27 - São atribuições do Secretário do Comitê: 

I - Assegurar o cumprimento das atribuições da secretaria; 

II - Garantir o suporte técnico e manter organizada a secretaria de modo a proporcionar o 
apoio administrativo necessário ao funcionamento do Comitê; 

III - Dar expediente presencialmente na sala destinada ao CEP no campus Monte Alegre, 
situado na Rua Monte Alegre, 984, sala 63C, São Paulo - SP, CEP 05014-901. O horário 
de atendimento à comunidade acadêmica e demais interessados deverá ser estabelecida 
periodicamente, após análise do fluxo diário de atendimentos no período, em comum 
acordo com os membros do CEP, e comunicado a todos os setores e unidades interessadas 
da Universidade. Esse horário será das 11h00 às 13h00, de segunda-feira até quarta-feira, e 
das 15h30 às 17h00. O atendimento também se dará por telefone (11) 3670-8466, ou e-
mail: cometica@pucsp.br;  

IV - Atender, informar e orientar os interessados sobre normas, procedimentos e decisões 
do CEP e da CONEP, bem como sobre o andamento dos processos; 

V - Analisar os processos protocolizados no sistema integrado online nacional, Plataforma 
Brasil, de acordo com as normas éticas vigentes e as orientações do Coordenador do 
Comitê, indicar as falhas e eventuais faltas de documentação a serem sanadas e informar 
essas eventuais falhas e faltas ao pesquisador em até 10 dias após a submissão; 
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VI - Encaminhar e controlar o andamento dos processos submetidos à apreciação do 
Comitê; 

VII - Manter absoluto sigilo acerca do nome do relator para o qual foi distribuído o 
protocolo de pesquisa, tanto quanto o consultor ad hoc, cuidando para que estas 
informações fiquem circunscritas ao ambiente do Comitê. 

VIII - Controlar os prazos previstos para entrega de relatórios dos membros do Comitê e 
dos relatórios parciais e finais do interessado (observado o cronograma de pesquisa 
apresentado), além do prazo fixado para regularização de pendências existentes no projeto, 
tal como apontadas pelo relator, tudo por meio de sistema informatizado; 

IX - Controlar os prazos previstos para análise dos protocolos de pesquisa, de acordo com 
o contido na Resolução CNS/MS nº 466/12 complementada pela Norma Operacional 
001/2013, a saber, 10 dias para checagem documental e 30 dias para liberação do parecer 
consubstanciado do CEP, totalizando 40 dias;   

X - Gerenciar a remessa de correspondências, cuidando para que sejam respondidas com a 
brevidade possível. O Secretário representará ao relator do protocolo de pesquisa, se for o 
caso, ou ao Coordenador, para a adoção de providências, quando ocorrer demora nas 
respostas às missivas; 

XI - Elaborar o calendário anual de Reuniões Ordinárias. 

XII - Publicar, no início do ano letivo, o calendário de reuniões e demais atividades do 
Comitê, já objeto de deliberação, procurando informar-se sobre a existência de publicações 
e realizações relativas à ética em pesquisa; 

XIII - Preparar a minuta da ata para ser submetida à reunião seguinte; 

XIV - Encaminhar à CONEP, sob orientação do coordenador: 

a) Cópia dos protocolos de pesquisa que necessitam de apreciação desse colegiado, de 
acordo com as normas vigentes; 

b) Projetos que encerram situações sobre as quais não houve consenso e julgada pelo CEP 
a necessidade de ouvir a CONEP; 

c) Notificações de eventos adversos graves, após apreciação e parecer quanto às medidas 
imediatas tomadas pelo pesquisador e outras orientações ao mesmo; 

d) Relatórios semestrais sobre o fluxo de projetos analisados pelo CEP; 

e) Modificações de composição do Comitê com as substituições de membros ocorridas, 
como mandato e indicação de novo colegiado ou escolhido novo coordenador; 
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f) Consultas específicas sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos, assim como 
sugestões para melhoria e adequação do sistema e das normas. 

XV - Proceder a leitura da legislação, normas e publicações recebidas pelo Comitê, 
relatando-os ao Coordenador; 

XVI - Estudar as normas, legislação e orientações de interesse do Comitê, relatando-as ao 
Coordenador; 

XVII - Fazer levantamentos de dados, de legislação e orientações que subsidiarão a 
elaboração de estudos de questões postas ao Comitê; 

XVIII - Administrar o Cadastro de Consultores ad hoc; 

XIX - Secretariar as reuniões do Comitê, registrando com rigor os termos das suas 
decisões; 

XX - Auxiliar o Coordenador na organização do calendário e das pautas de reuniões do 
CEP; 

XXI - Cumprir as determinações e orientações do Coordenador pertinentes às funções do 
Comitê; 

XXII - Atualizar periodicamente as fontes de consulta a associações e entidades de classe, 
de usuários ou a qualquer outro grupo que tenha como finalidade institucional a defesa dos 
interesses coletivos ou difusos relacionados à dignidade e bem-estar do ser humano.; 

XXIII - Manter também atualizado o cadastro de consultores ad hoc; 

XXIV - Informar a Reitoria com antecedência mínima de 60 (sessenta dias) sobre os 
encerramentos dos mandatos dos membros do CEP Monte Alegre PUC-SP, para que as 
instâncias competentes possam indicar novos membros.   

XXV - Prestar assessoria ao Coordenador na realização de painéis, cursos, simpósios, 
debates, palestras, organização de programas de capacitação dos membros do CEP, bem 
como da comunidade acadêmica e promoção da educação em ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos e demais atividades educativas e culturais. 

XXVI - Atualizar constantemente as informações do site oficial do CEP-PUC/SP, a saber, 
www.pucsp.br/cometica.  

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 28 - Na avaliação dos projetos encaminhados, o CEP deve considerar que toda 
pesquisa realizada nas dependências da Universidade, ou que conte com a participação de 
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professor e/ou aluno e/ou funcionário, na condição de membro da Instituição, observarão 
as normas específicas fixadas pela PUC-SP. 

Parágrafo único - As pesquisas multicêntricas estarão sujeitas às normas administrativas 
da Universidade, cabendo aos CEP observá-las. 

Artigo 29 - O prazo de validade do registro do CEP é de 3 (três) anos. Ao final desse 
período deverá ser solicitada a renovação do registro junto à CONEP. 

Artigo 30 - O presente Regulamento entrará em vigor após a homologação da Reitoria e 
aprovação pela CONEP. 

 

São Paulo, 11 de agosto de 2021 

 

Aprovado pelo Colegiado do Comitê de Ética em Pesquisa em reunião ordinária de 
11/08/2021, homologado pela Reitoria em 24/08/2021, de acordo com o que prevê o artigo 
nº 38 do Regimento dos Comitês de Ética em Pesquisa - CEP’s, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - PUC/SP, revogando todas as disposições em contrário. 

____________________________ 

Secretaria Geral da Reitoria 


