
 
 

  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO UNASP 

  
REGULAMENTO 

 
CAPÍTULO I - DO OBJETO E SUAS FINALIDADES 

 
Artigo 1º - O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista 

de São Paulo – CEP/UNASP é um colegiado de natureza técnico-científica, 
interdisciplinar e independente, com “munus publico” de caráter consultivo, 
deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos sujeitos de pesquisa 
em sua integridade e dignidade, e para contribuir para o desenvolvimento da pesquisa 
dentro de padrões éticos, constituído nos termos da Resolução n. 466/12 do CNS/MS 
e vinculado a Pró-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão. 
 

Artigo 2º - Ao CEP-UNASP compete regulamentar, analisar e fiscalizar a 
realização de pesquisa envolvendo seres humanos, seguindo as propostas de 
diretrizes éticas internacionais. 
 

Parágrafo Único - Os membros do CEP-UNASP têm total independência de 
ação no exercício de suas funções no Comitê, mantendo sob caráter confidencial as 
informações recebidas. 

 
CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO 

 
Artigo 3º - O Comitê é constituído por membros escolhidos pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU) e nomeados por Ato Especial do Reitor, incluindo 
profissionais da área de saúde, ciências sociais, exatas e humanas, e representantes 
da comunidade assistida pela Instituição. 

 
Parágrafo Único – O CONSU deverá indicar membros titulares e membros 

suplentes para situações de impedimento ou desistência de algum dos membros 
titulares. 
 

Parágrafo 1º - O CEP-UNASP deve ser constituído por pessoas de ambos os 
sexos, não sendo permitido que nenhuma categoria profissional tenha representação 
superior à metade dos seus membros. 
 

Parágrafo 2º - Pelo menos metade dos membros deverá possuir experiência 
em pesquisa e representar as diversas áreas de atuação multidisciplinar da Instituição. 
 

Parágrafo 3º - Os membros dos CEP e da CONEP 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 nos CEP, ou na 
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CONEP, de outras obrigações nas instituições e/ou organizações às quais prestam 
serviço, dado o caráter de relevância pública da função. 
 
 

Parágrafo 4º - O mandato dos membros do CEP será de 5 (cinco) semestres, 
sendo permitida a recondução. 

 
Parágrafo 5º – Em caso de necessidade de substituição de algum membro do 

CEP/UNASP, esta deve ser feita a partir dos membros suplentes. 
 

Artigo 4º - O CEP/UNASP será coordenado por um dos membros, eleito entre 
seus pares, na primeira reunião de trabalho, denominado Coordenador do CEP. 
 

 
 

Artigo 5º - Será designados 1 (hum) Coordenador Adjunto, indicado entre os 
membros titulares do CEP. 
 

Artigo 6º - Todos os membros do corpo docente do UNASP são considerados 
membros consultores "ad hoc". 

 
Artigo 7º - O CEP/UNASP terá como secretário(a) um(a) funcionário(a) 

contratado(a) para tal função. 
 
 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Artigo 8º - Compete ao Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP:  
 

I. expedir instruções com normas técnicas para orientar os pesquisadores com 
respeito a aspectos éticos; 
 

II. garantir a manutenção dos aspectos éticos de pesquisa; 
 

III. zelar pela obtenção de consentimento livre e esclarecido - TCLE dos 
indivíduos ou grupos para sua participação na pesquisa; 
 

IV. acompanhar o desenvolvimento de projetos através de relatórios dos 
pesquisadores, nas situações exigidas pela legislação; 
 

V. manter comunicação regular e permanente com o Comitê Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP/MS), de acordo com a diretriz da Resolução 466/12; 
 

VI. desempenhar papel consultivo e educativo fomentando a reflexão em torno 
da ética na ciência. 
 

Parágrafo Único – No caso de projetos multidisciplinares, o encaminhamento 
deverá ser feito em conjunto por todos os participantes. 
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Artigo 9º - Com base no parecer emitido, cada projeto terá enquadramento em 

uma das seguintes categorias: 
 

I. Aprovado; 
 

II. Com pendência – o comitê solicita informações específicas, modificações ou 
revisão, que deverão ser atendidas pelo pesquisador, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias; 
 

III. Retirado - quando transcorrido o prazo e o protocolo permanecer pendente; 
 

IV. Não aprovado; 
 

V. Aprovado e encaminhando para apreciação pela Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa. 

 
CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

 
 

Artigo 10º - A reunião do CEP-UNASP se instalará e deliberará com a 
presença da maioria simples de seus membros, e será dirigida pelo seu Coordenador 
ou, na sua ausência, pelo Coordenador Adjunto. 
 

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS 
 

Artigo 11º - Compete ao Coordenador do CEP/UNASP: 
 

I. Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias 
 

II. Coordenar e supervisionar as atividades do Comitê: 
 

III. Representar o Comitê em suas relações internas e externas; 
 

IV. Indicar membros para estudos e emissão de pareceres necessários a 
compreensão da finalidade do Comitê; 

 
V. Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer 

direito do voto de desempate. 
 
VI. Distribuir a pauta das reuniões aos membros do CEP.  

 
 

Parágrafo Único - Na ausência do Coordenador, as atribuições serão 
desempenhadas pelo Coordenador Adjunto. 
 

Artigo 12º - Aos Membros do CEP-UNASP compete: 
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I. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes foram 
atribuídas pelo Coordenador; 
 

II. Comparecer às reuniões, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a 
respeito de matérias em discussão; 
 

III. Requerer votação de matéria em regime de urgência; 
 

IV. Verificar a instrução dos procedimentos estabelecidos, a documentação e 
registro dos dados gerados no decorrer do processo, o acervo de dados obtidos, os 
recursos humanos envolvidos, os relatórios parciais e finais do processo; 
 

V. desempenhar funções atribuídas pelo Coordenador; 
 

VI. Apresentar proposições sobre as questões atinentes ao CEP. 
 

Parágrafo Único - O membro do Comitê deverá se declarar impedido de emitir 
pareceres ou participar do processo de tomada de decisão na análise de protocolo de 
pesquisa em que estiver diretamente ou indiretamente envolvido, ausentando-se 
durante o julgamento do mérito. 
 

Artigo 13º - Ao Secretário do CEP-UNASP compete: 
 

I. Assistir às reuniões; 
 

II. Encaminhar o expediente; 
 

III. Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos de 
que devem ser examinados nas reuniões do CEP; 
 

IV. Providenciar o cumprimento das diligências determinadas; 
 

V. Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de protocolo, de 
registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob 
vigilância; 
 

VI. Lavrar e assinar as atas de reuniões do CEP; 
 

VII. Providenciar, por determinação do Coordenador, a convocação das 
sessões extraordinárias; 
 
 

Artigo 14º - Será dispensado e substituído o membro que não comparecer, 
sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 4 (quatro) intercaladas, no 
mesmo ano. 
 

CAPÍTULO VI - DO PROTOCOLO DE PESQUISA E DO PARECER  
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Artigo 15º - Os documentos exigidos do pesquisador para apresentação do 
protocolo de pesquisa estão definidos na Resolução 196/96 do CNS, item VI.  
I. A submissão do protocolo de pesquisa ao CEP-UNASP independe do nível da 
pesquisa, se um trabalho de conclusão de curso de graduação, se de iniciação 
científica ou de pós-graduação, seja de interesse acadêmico ou operacional, desde 
que dentro da definição de pesquisas envolvendo seres humanos.  
 

Parágrafo Único: Cabe ao interessado submeter projetos, dependentes de 
parecer do CEP/UNASP, em tempo hábil para o cumprimento dos prazos e datas 
limites do/s fundo/s de fomento ao qual submeterá seu projeto.   

 
Artigo 16º - O CEP/UNASP é responsável pela elaboração de formulários e 

manuais de orientação, bem como pela divulgação de documentos necessários para a 
produção e análise de protocolos de pesquisa.  

 
 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 17º - O CEP manterá sob caráter confidencial as informações recebidas. 
 

Artigo 18º - Os projetos, protocolos e relatórios correspondentes serão 
arquivados por 5 (cinco) anos, após o encerramento do estudo. 
 

Artigo 19º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 
Regulamento serão dirimidas pelo Coordenador do CEP, e em grau de recurso 
referente a questões administrativas pelo CONSU e referente a questões éticas e de 
pesquisa pela CONEP. 
 

Artigo 20º - O presente Regulamento poderá ser alterado, mediante proposta 
do CEP, submetido à apreciação da Pró-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e 
Extensão e aprovação pelo Conselho Superior Universitário. 
 

Artigo 21º. Os trabalhos de prestação de serviços desenvolvidos pelo Centro 
Universitário Adventista de São Paulo, inclusive as Clínicas e os Estágios, não estão 
sujeitos a parecer do CEP-UNASP, exceto quando os resultados dos serviços forem 
utilizados com a finalidade de pesquisa envolvendo seres humanos.  
 

Artigo 22º - O presente Regulamento entrará em vigor na data de aprovação 
pelo Conselho Superior Universitário do UNASP. 
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Elaborado por: 
 

x Francisca Pinheiro da Silveira Costa 
x Marcos Natal de Souza Costa 
x Moisés Lopes Sanches Júnior 

 
 


