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Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Sociais de Florianópolis (FCSF), mantida pelo Complexo de Ensino Superior de 

Santa Catarina. 

 

Das Finalidades: 

Art. 1º. O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Sociais de Florianópolis (FCSF) instituído pela resolução do CONSU n. 09, de 21 de 

dezembro de 2006 da direção da FCSF e de acordo com as determinações legais 

relacionadas a área, visa identificar, analisar e avaliar as implicações éticas nas 

pesquisas científicas que envolvam seres humanos e animais vivos. 

§ 1º. O CEP/FCSF é encarregado da avaliação ética de qualquer 

projeto de pesquisa envolvendo seres humanos, desde que este esteja conforme 

padrões metodológicos e científicos reconhecidos, que seja realizado com a 

participação de pesquisadores, tecnologistas, analistas ou alunos da FCSF, ou que 

tenham a FCSF como campo de pesquisa. 

§ 2º. O CEP/FCSF deve emitir pareceres consubstanciados sobre 

os aspectos éticos das atividades de pesquisa envolvendo seres humanos e animais 

vivos, prevendo o impacto de tais atividades sobre o bem-estar geral e os direitos 

fundamentais de indivíduos, populações humanas e comunidades de seres vivos não 

humanos. 

§ 3º. O CEP/FCSF desempenha papel deliberativo, consultivo e 

educativo, fomentando a reflexão ética sobre a pesquisa científica. 

 

Dos vínculos institucionais 

Art. 2º. O CEP/FCSF é uma instância deliberativa autônoma, 

colegiada e multidisciplinar.  

Art. 3º. O CEP/FCSF é vinculado diretamente à Direção da FCSF 

que deve assegurar-lhe os meios adequados para seu funcionamento. 

 

Da Organização 
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Art. 4º. O CEP/FCSF é um órgão Colegiado composto pelo 

Coordenador de Pesquisa, por dois professores da IES, por um aluno e um membro 

da comunidade externa. 

§ 1º. O quorum mínimo para deliberação do CEP/FCSF é de mais 

da metade de seus membros. 

§ 2º. As decisões do CEP/FCSF devem ser tomadas por pelo 

menos maioria simples dos presentes. 

§ 3º. O CEP/FCSF deve ter composição multiprofissional. 

§ 4º. O CEP/FCSF pode contar com consultores ad hoc para 

participar da análise de protocolo de pesquisa específico. 

§ 5º. No caso de pesquisas em grupos vulneráveis ou comunidades 

específicas podem ser convidados seus representantes para participar da análise do 

protocolo de pesquisa, sem direito a voto. 

§ 6º. Em se tratando de pesquisa em populações indígenas pode 

participar um consultor familiarizado com seus costumes e tradições, sem direito a 

voto. 

Art. 5º. Os membros do CEP/FCSF, no exercício de suas 

atribuições, têm independência e autonomia na análise de protocolos de pesquisa e 

na tomada de decisões, garantidas pela instituição em que atua. Em contrapartida, 

são obrigados a: a) Não divulgar no âmbito externo ao CEP as informações recebidas, 

seus relatórios e decisões; b) Não estar submetidos a conflitos de interesses; c) 

Isentar-se de qualquer tipo de vantagens pessoais ou de grupo, resultantes de suas 

atividades no comitê e; d) Isentar-se da análise de protocolos de pesquisa em que 

estiverem envolvidos. 

Art. 6º. O CEP/FCSF deve protocolar em ordem de chegada e 

manter em arquivo os protocolos de pesquisa analisados por 3 (três) anos após a sua 

apreciação. 

Da coordenação: 

Art. 7º. A coordenação é a instância executiva do CEP/FCSF. 

Art. 8º. À coordenação compete: 

a) Presidir as reuniões do CEP/FCSF e tomar as providências 

adequadas à execução das deliberações e normas estabelecidas; 
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b) Propor normas administrativas e técnicas ao Colegiado, para 

ulterior aprovação; 

c) Elaborar o planejamento, orçamento e a proposta anual das 

atividades e; 

d) Designar membros ad hoc, após proposta do Colegiado. 

e) Realizar pareceres monocráticos  para ulterior apreciação pelo 

CEP/FCSF 

Art. 9º. O mandato do Coordenador é de 3 (três) anos, podendo 

haver recondução por igual período. 

Art. 10º. Compete aos membros do CEP/FSCF: 

a) Comparecer às reuniões ordinárias e às extraordinárias; 

b) Eleger o (a) Coordenador(a); 

c) Referendar as indicações do (a) Coordenador(a) para as demais 

funções de coordenação; 

d) Analisar protocolos de pesquisa submetidos ao CEP/FCSF; 

e) Confirmar presença ou justificar ausência com antecedência de 

pelo menos 2 dias; 

f) Indicar membros ad hoc à coordenação; 

g) Apreciar o Relatório de Atividade e o Planejamento de atividades 

futuras; 

h) Propor à coordenação medidas que julgar necessárias para o 

bom funcionamento dos trabalhos; 

Parágrafo único: O não comparecimento a pelo menos duas 

reuniões consecutivas sem justificativa ou a quatro não consecutivas, ainda que 

justificadas (excluindo-se o período de férias), em um período de doze meses será 

motivo de seu desligamento do CEP/FCSF 

Da escolha e mandato dos membros 

Art. 11. O Colegiado do CEP/FCSF é constituído em sua maioria 

simples por membros do quadro permanente da ENSP, com experiência em pesquisa, 

nomeados pela Direção.  

Atribuições do CEP/FCSF 

Art. 12. Ao CEP/FCSF compete a avaliação ética de todos os 

protocolos de pesquisa da FCSF que envolvam seres humanos e não humanos, 
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respaldado pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente no Brasil do qual o Brasil 

seja signatário. 

§1º - Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente, por 

pelo menos um dos membros do comitê, responsável pela apresentação de uma 

proposta de parecer, sendo que o parecer definitivo deverá ser deliberado durante a 

reunião mensal, por todos os membros presentes, antes de ser assinado pela 

coordenação e encaminhado ao responsável pelo protocolo. 

§2º - Em situações excepcionais, ponderadas pela Coordenação 

poderá ser emitido um parecer "ad referendum".. Este parecer será analisado pelo 

Colegiado na primeira reunião ordinária que ocorrer e poderá ser por ele alterado. 

Art. 13. O CEP/FCSF, poderá acatar dos participantes da pesquisa 

ou de qualquer outra parte denúncias ou notificação de abusos ou outros fatos 

adversos que possam alterar a boa condução da pesquisa, decidindo pela 

continuidade, modificação ou suspensão da mesma. 

Parágrafo único: O CEP/FCSF em caso de denúncias de 

irregularidades de natureza ética, requererá à direção da Unidade instauração de 

sindicância e, quando cabível, comunicará os fatos à Direção ou a outras instâncias 

competentes. 

Do funcionamento 

Art. 14. Ao início de cada ano, caso necessário, serão agendadas 

as reuniões do ano em curso, por proposta da coordenação a ser aprovada pelo 

Colegiado. 

Art. 15. Protocolos de pesquisa recebidos na Secretaria da FCSF 

com uma antecedência menor que 15 dias da próxima reunião ordinária do CEP/FCSF 

só serão apreciados na reunião do mês subseqüente. 

Art. 16. O CEP/FCSF pode ser convocado de forma extraordinária 

pela coordenação, ou por 2/3 (dois terços) de seus membros, por motivo relevante, 

sendo que seus membros devem ser avisados nominalmente com antecedência 

mínima de 1 (uma) semana.  

Disposições gerais e transitórias 

Art. 17. O presente Regimento somente poderá ser alterado por 

proposta aprovada por 50% (cinqüenta por cento) mais um dos membros do 

CEP/FCSF 
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Art. 18. Os casos omissos no presente Regimento devem ser 

encaminhados à coordenação para apreciação pelo Coordenador do CEP/FCSF e 

pelo colegiado do Comitê. 

 

Aprovado em Reunião de 05 de março de 2007. 

 
 
 

 
  

 


