
Rua Visconde do Rio Branco, 210 – centro – CEP. 12020-040 - Taubaté/SP fone (12) – 
3622-4005  e-mail: cep.unitau@unitau.br 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMENTO DO 

COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ 



Rua Visconde do Rio Branco, 210 – centro – CEP. 12020-040 - Taubaté/SP fone (12) – 3622 
4005 e-mail: cep.unitau@unitau.br 

 

 

 
 

REGIMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA  
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  

 
 
 

  Dispõe sobre o regimento do 
Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Taubaté.  
 

 

  Os membros do COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE 

DE TAUBATÉ, na conformidade com as normas e às resoluções do Conselho Nacional 

de Saúde aprovou o seguinte regimento: 

 

CAPÍTULO I 
 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
 

 
  Art. 1º - Este documento tem como objetivo apresentar o Regimento interno 

deste Comitê de Ética em Pesquisa  (CEP) em atendimento a Resolução CNS nº 

370/2007, bem como todas as normas vigentes da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 

 
 

  Art. 2º O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté 

(CEP/UNITAU), criado pela Deliberação 058/99 de 18 de maio de 1999 e com registro 

aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde 

do Ministério da Saúde – CONEP/CNS/MS em 09/07/1999, doravante denominado 

CEP/UNITAU em cumprimento às Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12, 

de 12 de dezembro de 2012, 510/16 de 07 de abril de 2016, bem como a Norma 

Operacional n. 001/2013, no que diz respeito aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo 

seres humanos e constitui um colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e 

educativo, vinculado à CONEP, independente na tomada de decisões, quando no 

exercício das suas funções.  
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  Art. 3º - O  CEP/UNITAU tem a finalidade maior de defender os interesses 

dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, bem como orientar os 

pesquisadores desta entidade, contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. 

 

  § 1º - O Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Taubaté  deverá ser aprovado em reunião pelo seu colegiado, com quórum mínimo de 

dois terços dos  seus membros, comprovando-se por meio de assinatura ou ata da 

reunião que o aprovou. 

 

  § 2º - Para fins deste Regimento, define-se como pesquisa a classe de 

atividades cujo objetivo é desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento generalizável, 

através de métodos científicos de observação e inferência aceitos. 

 

  § 3º - Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos, 

deverá obedecer às recomendações das Resoluções nº 466/12 e 510/16, do Conselho 

Nacional de Saúde, dos documentos citados em seu preâmbulo, bem como suas 

alterações e acréscimos posteriores. 

 

   § 4º - A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 

compreende os aspectos éticos e legais pertinentes. 
 

 

 

  Art. 4º Os membros do CEP têm total independência de ação no exercício 

de suas funções no Comitê, mantendo, sob caráter confidencial, as informações as quais 

tem acesso. 
 

 

  Art. 4º Ao receber denuncias ou perceber situações de infrações éticas, 

sobre tudo as que impliquem em riscos aos participantes de pesquisa, os fatos deverão ser 

comunicados às instâncias competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério 

Público. 
 
 

               CAPÍTULO II  

            DAS ATRIBUIÇÕES 
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 Art. 5º - São atribuições do CEP/UNITAU: 
 

I. Avaliar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, 

cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões éticas pertinentes, tomadas em 

conformidade com os critérios estabelecidos pelas Resoluções nº 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional da Saúde/MS e alterações posteriores; 

II. - Emitir parecer consubstanciado, identificando com clareza o ensaio, os 

documentos estudados e a data de revisão, de acordo com o prazo estabelecido e as 

normas vigentes;   

III. Assegurar e resguardar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa 

e da comunidade científica 

IV. Manter a guarda confidencial de todos os dados do projeto, o protocolo e 

respectivo parecer em arquivo, por cinco anos após o término do projeto, à disposição das 

autoridades sanitárias; 

V. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos, por meio de relatórios 

semestrais dos pesquisadores; 

VI. Proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos relatórios 

anuais dos pesquisadores envolvidos; 

VII. - Analisar e decidir sobre as pesquisas apreciadas, tornando assim 

corresponsável por garantir a proteção dos participantes de pesquisa. 

VIII. - Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em 

torno da ética na ciência; 

IX. - Receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que 

possam alterar o curso normal dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação ou 

suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de consentimento; 

X. - Receber denúncias ou se perceber situações de infrações éticas, 

sobretudo as que impliquem em riscos aos participantes de pesquisa, os fatos deverão ser 

comunicados às instâncias competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério 

Público.  

XI. - Organizar fóruns, seminários, especificamente sobre a natureza ética nas 

pesquisas, divulgando o que for necessário junto à entidade, bem como participar de 

conclaves semelhantes organizados por outros CEPs e pelo CONEP. 

XII. - Manter comunicação regular e permanente com a CONEP, por meio de 

sua Secretaria Executiva. 

XIII. - Manter o anonimato dos pareceristas, sendo vedada a revelação dos 

nomes dos relatores designados para a análise dos protocolos de pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

DAS AVALIAÇÕES DE PROJETOS 

 

 

  Art 6º - De acordo com a Resolução 466/12, complementada na Norma 

Operacional nº 001/13, os prazos para análise de projetos de pesquisa, submetidos terão o 

seguinte  10 (dez) dias para checagem documental; e 30 (trinta) dias para liberar o parecer 

consubstanciado. 

 

  Art. 7º - A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em 

uma das seguintes categorias, conforme especificado na Norma Operacional CNS 001/13, 

a saber: 

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

-Com pendência: Quando o Comitê considera o protocolo aceitável, porém 

identifica determinados problemas no protocolo de pesquisa, no formulário de 

consentimento, ou em ambos, e recomenda uma revisão específica, ou solicita uma 

modificação ou informação relevante, o pesquisador terá o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da emissão do parecer para sanar as pendências. Decorrido este 

prazo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o 

protocolo; 

-  Retirado: quando o sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do pesquisador 

responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo; 

-  Não aprovado; quando considerar que o protocolo é de tal gravidade que não 

pode ser superado pela tramitação em pendência. Caberá recurso ao CEP e/ou a CONEP, 

no prazo de trinta (30) dias, sempre que algum fato novo for apresentado para 

fundamentar a necessidade de uma reanálise. 

- Arquivado, quando o pesquisador descumprir o prazo para o envio das 

pendências; 

-  Suspenso, quando a pesquisa já aprovada, em andamento deverá ser 

interrompida por motivo de segurança, referente ao participante da pesquisa; 

 
.CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

 
  Art. 8º - Compõe o CEP/UNITAU: Coordenador, Vice-coordenador; 
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Membros relatores; Membros suplentes; Secretária 

 
  Art. 9º - O CEP/UNITAU será constituído por pelo menos 7 (sete) membros 

efetivos designados pela Pró- Reitoria de Pesquisa e Graduação, sempre em função da 

necessidade diante dos projetos apresentados, bem como o envolvimento  e experiência 

com a  pesquisa na Universidade de Taubaté, destes pelo menos 2 (dois)  membros 

deverão ser Representantes de Participante de Pesquisa (RPP) escolhido dentre os 

vários seguimentos da sociedade, indicados pelo Conselho Municipal de saúde ou outro 

órgão de competência de controle social.  
 

  § 1º  Será constituído em caráter multidisciplinar, não devendo haver mais 

que a metade dos seus membros pertencente à mesma  categoria profissional, 

participando  pessoas  dos  dois  sexos. Poderá,  ainda,  contar  com  consultores “ad 

hoc”, pertencentes, ou não, à instituição, com a finalidade de fornecer  subsídios técnicos 

de acordo com sua expertise convidados pelos membros e/ou Universidade de Taubaté. 

 
 

  § 2º - Os representantes docentes de que trata este artigo serão escolhidos 

entre os professores da UNITAU, preferencialmente com no “hall” em pesquisa, por meio 

de consulta a produção cientifica comprovada pelo currículo lattes e envolvimento com 

pesquisa na Instituição. O indicado para compor o colegiado do CEP/UNITAU deverá ser 

cadastrado na Plataforma Brasil e ter o perfil validado como membro, os mesmos 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. 

 
  § 3º - O novo membro deve obrigatoriamente ser qualificado para exercer a 

função por meio de curso de capacitação inicial para o desenvolvimento das atividades 

pertinentes, pelos membros e pelo material disponível pela CONEP. 

 
  Art. 10º - É vedado, tanto aos membros titulares quanto aos suplentes do 

CEP/UNITAU, exercer atividades nas quais interesses privados possam comprometer o 

interesse público e sua imparcialidade no exercício  de  suas  atividades  no  sistema  

CEP/CONEP em conformidade a letra A), item 2.1, da Norma Operacional 001/2013. 

 
  Art. 11 - O mandato dos membros do Comitê de Ética será de 03 (três) 
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anos, permitida a recondução de até dois terço dos membros efetivos por dois mandatos 

seguidos, observando-se que, pelo menos 50% dos seus integrantes, tenham experiência 

em pesquisa, previsto na Resolução CNS nº 370/07. 

 

  Art. 12 – O Coordenador e o Vice-coordenador  serão eleitos pelos 

membros, com mandato de 3 (três) anos, permitindo-se uma recondução imediata, pelo 

mesmo período e outras desde que alternadamente, previsto na Resolução CNS nº 

370/07. 

  
§ 1º -  O coordenador e o vice coordenador do CEP serão nomeados e 

eleitos entre os pares, na primeira reunião de cada triênio do mandato com validação da 

eleição  pelo representante legal da Universidade de Taubaté. Poderá ocorrer novo 

processo de eleição do Coordenador e Vice, na hipótese de solicitação da CONEP, o que 

poderá não incidir no intervalo de três anos. 

 

§ 2º - Para apoio e auxílio ao Coordenador e Vice-coordenador do 

CEP/UNITAU será indicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação funcionário 

exclusivo que ficará incumbido do recebimento, registro, arquivo de todos os projetos 

apresentados para análise e aprovação do CEP, expedição e controle da correspondência 

e assessoria na realização de eventos. 

 

§ 3º - O CEP está localizado no Prédio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação, na Rua Visconde do rio Branco, 210, centro, Taubaté, o horário de 

funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para 

atendimento aos pesquisadores e ao público em geral. Nos dias de reunião o CEP não faz 

atendimento ao público. 
 

§ 4º - O CEP terá a sua disposição: mobiliário, uma linha telefônica (12) 

3622-4005, correio eletrônico cep.unitau@unitau.br, equipamento de informática com 

acesso à internet para acesso dos pesquisadores. 

 
 

 Art. 13 - Compete ao Coordenador do CEP/UNITAU: 
 

I. Convocar e presidir as reuniões do CEP; 

II. Assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo CEP; 

III. Representar o CEP em suas relações internas e externas ou indicar 

representantes; 



Rua Visconde do Rio Branco, 210 – centro – CEP. 12020-040 - Taubaté/SP fone (12) – 3622 
4005 e-mail: cep.unitau@unitau.br 

 

 

IV. Encaminhar os projetos de pesquisa recebidos para análise e 

parecer dentre os membros do Comitê; 

 

V. Emitir parecer ad referendum em matérias consideradas urgentes, 

dando conhecimento aos membros para deliberação na reunião seguinte; 

VI. Comunicar às instâncias competentes CONEP/CNS/MS e, quando 

couber, ao Ministério Público, os casos de denúncias ou quando perceber situações de 

infrações éticas, sobretudo as que impliquem em risco aos participantes da pesquisa;  

VII. Manter comunicação regular com o CONEP/CNS/MS, encaminhando 

semestralmente relatórios sobre os projetos em andamento; 

VIII. Exercer outras atribuições inerentes à sua competência de 

coordenar todas as atividades do CEP. 

IX. Indicar o vice-coordenador, submetendo a escolha ao referendo do 

colegiado; 

 
  Art. 14 - Compete ao Vice-coordenador do CEP/UNITAU: 
 

I. Substituir o coordenador nos seus impedimentos; 

II. Auxiliar o Coordenador nas tarefas administrativas; 

III. Desempenhar tarefas que lhe sejam confiadas pelo coordenador 

 
  Art. 15 - Compete aos membros do CEP/UNITAU: 

I. Estudar e relatar sob os preceitos da ética, dentro dos prazos 

definidos, as matérias que lhes forem atribuídas pelo coordenador; 

II. Comparecer obrigatoriamente às reuniões, participar das discussões 

e votar os pareceres dos relatores; 

III. Desempenhar atividades que lhes forem solicitadas pelo 

coordenador 

IV. Assumir, no ato da posse por meio de instrumento impresso o 

compromisso com a ética, o sigilo e a confidencialidade, sob pena de responsabilidade; 

V. Declarar formalmente impedimento em participar no processo de 

tomada de decisão na análise de protocolo de pesquisa em que estiver direta ou 

indiretamente envolvido, ou seja, não estar submetidos a conflitos de interesses; 

VI. Elaborar parecer de forma clara, objetiva, detalhada e estar 

suficientemente motivado para subsidiar a decisão do colegiado, com ênfase nos seguintes 

pontos: análise ética do protocolo; risco-benefício da pesquisa e sua relevância social; 
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processo de recrutamento, inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa; processo de 

obtenção do TCLE; justificativa para a dispensa do TCLE, se couber; procedimentos aptos 

à efetivação da garantia do sigilo e confidencialidade; proteção dos participantes da 

pesquisa  

 

que se encontram em situação de vulnerabilidade, quando pertinente; orçamento para 

realização da pesquisa; cronograma de execução. 

VII. O membro do Comitê deverá declarar-se 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. 

 
 

  Art.16 - À secretaria executiva compete: 
 

I. Receber e verificar se a documentação encaminhada para 

apreciação do CEP está em conformidade com a Resolução nº 466/2012 e Nº 510/16 do 

CNS; 

II. Participar das reuniões; e registrá-las em ata própria; 

III. Organizar a pauta das reuniões juntamente com o Coordenador e 

providenciar as convocações das reuniões; 

IV. Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos 

processos em relatoria a serem apreciados pelo colegiado; 

V. Lavrar e assinar as atas de reuniões e mantê-las arquivadas após 

assinatura dos membros; 

VI. Assessorar os membros dos CEP, pesquisadores nas questões 

referentes ao CEP/CONEP; 

VII. Manter confidencialidade de todas as informações referentes aos 

projetos de pesquisa; 

VIII. Elaborar o calendário das reuniões ordinárias; 

IX. Manter arquivo atualizado com protocolos encaminhados, aprovado, 

com pendência, não aprovado, arquivado, suspenso, retirado, bem como, relatórios 

parciais e final; 
 

 

  Art. 17- Os Assistentes Técnicos Científicos compete: 
 

I. Receber os projetos da secretaria e realizar a Nota Técnica dos 

mesmos; 

II. Participar, com os relatores, das discussões de projetos, em 
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câmaras técnicas setoriais. 

III. Manter contato com os pesquisadores, esclarecendo e orientando no 

cumprimento das normas do CEP e das pendências emitidas pelos relatores; 

 

IV. Auxiliar os relatores no acompanhamento e monitoração dos 

projetos em andamento; 

V. Participar das atividades de ensino da Bioética e Ética em Pesquisa 

e difundir os princípios, as normas e as legislações vigentes; 

 

                       Art. 18 - Os membros do CEP/UNITAU deverão apresentar declaração, por 

escrito, comprovando a sua autonomia e independência no exercício como membro, já no 

momento de sua aceitação de indicação e manter o sigilo e confiabilidade conforme 

definido na Resolução 466/12 “o conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise 

dos protocolos tramitados no sistema CEP/CONEP é de ordem estritamente sigilosa, suas 

reuniões serão sempre fechadas ao público. Os membros do CEP e todos os funcionários 

que terão acesso aos documentos, inclusive virtuais, e reuniões, deverão manter sigilo 

comprometendo-se, por declaração escrita, sob pena de responsabilidade; 

 

  Art. 19 - Cabe ao CEP/UNITAU comunicar as  situações  de vacância ou 

afastamento de membros e encaminhar à CONEP as substituições efetivadas, 

justificando-as. 
 

  § 1º  Da  vacância,  afastamento  e  ausências injustificadas o coordenador 

do CEP em reunião comunicará a substituição do membro no prazo de até 30 (trinta) dias,  

e o mesmo deve encaminhar as substituições efetivadas a CONEP, justificando-as, 

conforme a Norma Operacional nº 001/13. 

 

  § 2º  - Será dispensado e substituído o membro que não comparecer, sem 

justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 4 (quarto) intercaladas, no mesmo ano, 

as substituições deverão ser encaminhadas a CONEP. 

 
  

  Art. 20 - O CEP realizará uma reunião ordinária mensal na forma desse 

regimento, de acordo com calendário anual previamente proposto por sua coordenação, 

encaminhado aos seus membros e disponibilizados aos pesquisadores em sitio 

eletrônico. www.unitau.br, as reuniões do CEP são fechadas ao público, mantendo-se a 

preservação do sigilo e confidencialidade. 
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  § 1º - O CEP/UNITAU poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes 

ou não à instituição, no caso de haver necessidade de se obterem subsídios técnicos 

específicos sobre algum projeto analisado. 

 

  § 2º - Considera-se antiética a interrupção da pesquisa já aprovada sem 

justificativa aceita pelo CEP/UNITAU. 

 

  § 3º - Anualmente o CEP realizará programas de capacitação em pesquisa 

com seres humanos e em preceitos da ética aos membros internos do CEP e à 

comunidade acadêmica, conforme os critérios éticos prescritos na Norma Operacional 

001/2013. 
 

§ 4º -  Durante as reuniões será lavrada Ata, que deverá ser 

disponibilizada a todos os membros dos CEP/CONEP, no prazo de até 30 (trinta) dias; a 

presença dos membros será confirmada por meio de assinatura da lista de presença; 

 

   Art. 21 - O CEP/UNITAU reunir-se-á no prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós- Graduação, ordinariamente, uma vez por mês, toda segunda sexta-feira de cada 

mês, a formação do quórum para iniciar as reuniões e para deliberar será de pelo menos 

50% mais um de todos os membros do CEP/UNITAU;  

 

  Art. 22 - O CEP/UNITAU está localizado Rua Visconde do Rio Branco, 210 

– centro – CEP. 12020-040 - Taubaté/SP Seu horário de funcionamento é de segunda à 

sexta-feira das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. O CEP/UNITAU terá a  sua  

disposição  uma  linha  telefônica  fixa  (12) – 3622-4005 e um endereço eletrônico 

cep.unitau@unitau.br. 

 

            Parágrafo único- Em horários fora do estabelecido, o CEP disponibilizará o 

telefone celular do Coordenador ou Vice, conforme acordado entre eles, para prestar 

esclarecimentos a participantes de pesquisa, população, pesquisadores responsáveis, 

pesquisadores e demais interessados em dirimir dúvidas, fazer alguma denúncia, reportar 

algum evento ou solicitar alguma ação do CEP/UNITAU. 

 

  Art. 23 - Quanto aos aspectos operacionais do CEP/UNITAU, a renovação 

do Registro do deverá ser solicitada desde 60 dias antes até 60 dias após a data de 

vencimento do mandato, e será efetivada mediante avaliação do CEP pela CONEP 
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assegurando  as condições  mínimas  de  funcionamento  do  CEP,  dentre  outros  

documentos exigidos.. 

 

  Art. 24 - O prazo de validade do registro, será de 3 (três) anos, e no final 

desse período deverá ser solicitada a renovação do registro junto à CONEP,  conforme 

disposto nos itens I.4, II e II.1, da Resolução CNS nº 370/2007 e letra B), item 2.3 da 

Norma Operacional 001/2013. 
 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
  Art. 25 - Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo 

próprio CEP/UNITAU. 
  
 

   Art. 26 - Os atuais membros do CEP/UNITAU permanecerão na condição 

de representantes dos respectivos órgãos, sujeitando-se, a partir da primeira investidura, 

pelo Reitor, às disposições insertas no Capítulo III deste Regimento. 

 

   Art. 27 - O suporte material e financeiro para o funcionamento do 

CEP/UNITAU será fornecido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

  Art. 28 - Este Regimento Interno foi aprovado na reunião ordinária do 

CEP/UNITAU do dia 08/04/2022, aprovado pelos membros e homologado pelo 

coordenador entrará em vigor a partir da sua publicação revogando-se as disposições em 

contrário, especialmente o regulamento anterior, e poderá ser alterado mediante proposta 

do CEP, em reunião do colegiado.  

 

 Publicado na Secretaria do CEP/UNITAU aos 11 de abril de 2022. 

 
 

 

Profa. Dra. Wendry Maria Paixão Pereira 
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté 


