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Nomeia Presidente e membros do 
Comitê de Ética e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve: 
 
Art. 1º Nomear o professor Dr. FERNANDO MAURICIO DA SILVA, para responder pela 
Presidência do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Municipal de Palhoça. 
 
Art. 2º Nomear a professora Dra. Alissane Lia Tasca da Silveira para atuar como membro. 
 
Art. 3º Nomear o professor Dr. Jaime Bezerra do Monte para atuar como membro. 
 
Art. 4º Nomear a professora Dra. Fernanda de Matos Sanches para atuar como membro. 
 
Art. 5º Revoga-se as portarias e disposições contrárias. 
 
Art. 6º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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TÍTULO I 
DA COMISSÃO DE ÉTICA 

  
CAPÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS DA COMISSÃO DE ÉTICA 
 
 
Art. 1º – A Comissão de Ética da FMP define-se como uma comissão de ética pública e local, 
baseada na autonomia de seus procedimentos e na independência de seus membros, 
orientada pelos interesses comuns dos membros docentes, não docentes, discentes e demais 
usuários da FMP, e com finalidade estritamente ética em todas as suas formas. 
 
§1 - A Comissão de Ética da FMP possui fins educacionais, consultivos, comunicativo, 
conciliador e apurativos, relativos às condutas pessoais e profissionais. 
 
§2 - A Comissão de Ética da FMP não deve ser usada com fins punitivos, acusativos, de 
treinamento ou policiamento, de modo a garantir tanto os interesses comuns dos servidores e 
usuários da FMP quanto à liberdade e dignidade individuais dos seus concernidos.  
  
Art. 2º – A Comissão de Ética tem como finalidade elementar tornar aplicável o Código de Ética 
da FMP, como um expediente específico de atuação. 
 
§1 – A Comissão de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça atua em reconhecimento a Lei 
Complementar nº 96, de 15 de dezembro de 2010, onde se lê, ao Capítulo I, afirmações de 
diversos preceitos de ordem ética, tal que “Fica instituído por esta Lei Complementar o Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Palhoça, no âmbito de sua 
Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo, que obedecerá aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, implicando 
uma definição correlativa de “Idoneidade Moral”, na Seção V, § 5º, I. 
 
§2 – A Comissão de Ética da FMP deve igualmente reconhecer a Lei Complementar Nº 276, 
DE 06 de agosto de 2019, que “institui o plano de carreira dos professores da faculdade 
municipal de palhoça (fmp) e dá outras providências”, cujo Capítulo I enuncia que “Fica 
instituído por esta Lei Complementar o Regime Jurídico Único dos Professores da Faculdade 
Municipal de Palhoça (FMP) que obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, e cujo Capítulo II (Dos Princípios e 
Diretrizes do Magistério de Ensino Superior) prescreve que “O Ensino Superior na Faculdade 
Municipal de Palhoça reger-se-á pelos seguintes princípios e diretrizes:   
I - Garantia de condições para o acesso, permanência e sucesso dos educandos estimular a 
criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo na Faculdade Municipal de 
Palhoça (FMP); 
II - Gestão democrática do ensino superior público municipal, gratuito, e de qualidade, na forma 
da lei; 
III - Respeito ao indivíduo e suas diferenças e sem discriminação de qualquer natureza; 
IV - Função social da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) mantidas pela municipalidade; 
V - Participação efetiva na vida da comunidade escolar, assegurando a crescente melhoria do 
ensino superior, promover a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e 
da tecnologia, assim como a criação e a difusão da cultura, melhorando, desse modo, o 
entendimento do ser humano sobre o meio em que vive na Faculdade Municipal de Palhoça 
(FMP); 
VI - Valorização dos profissionais no ensino superior da Faculdade Municipal de Palhoça 
(FMP).” 
 
§3 – A Comissão de Ética da FMP deverá também admitir, como orientação e por analogia, o 
código de ética profissional do servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado 
pelo Decreto n. 1.171, de 1994, em virtude de suas consequências públicas, por estar cometida 
em ambiente público e, em parte, por admitir similitude com a incontinência pública prevista no 
art. 132, V, da Lei 8.112. 
 



§4 – A Comissão de Ética da FMP deverá ter por base, enfim, as especificações internas 
contidas no código de Ética da FMP. 
 
Art. 3º – Os princípios éticos gerais da Comissão de Ética da FMP reconhecem os documentos 
de consenso internacional, como a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), por 
constituir o pressuposto de todas as constituições contemporâneas o Acordo Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (ONU – 1966), aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 
1992, e a Associação Internacional de Universidades, convocada pela Unesco em 1950 e em 
1998. 
 
Art. 4º – São objetivos gerais da Comissão de Ética da FMP: 
I – orientar e difundir os princípios éticos entre os seus servidores, conforme os objetivos 
prescritos no código de ética da FMP, visando ampliar a confiança da sociedade na integridade 
e transparência das atividades desenvolvidas pela FMP e visando incrementar o respeito 
mútuo entre seus servidores, membros e demais colaboradores; 
II - prescrever formas de conduta ética ao servidor, orientado por virtudes, princípios, regras e 
procedimentos; 
III - propiciar respeito ao patrimônio público; 
IV - sensibilizar e motivar as pessoas físicas e jurídicas que estejam direta ou indiretamente 
envolvidas com ações de status moral; 
V - promover a conhecimento dos princípios éticos fixados em lei, decretos, neste Código de 
Ética e no regimento do Comitê de Ética em Pesquisa da FMP e na Comissão de Ética da 
FMP; 
VI - Orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores públicos da FMP, docentes 
e discentes; 
VII - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo 
órgão ou unidade administrativa sobre questões relativas à ética. 
VIII - orientar, quando for o caso, as condutas em desacordo com as normas éticas definidas 
no código de ética da FMP; 
 
Art. 5º – As pessoas que estão sujeitas à Comissão de Ética da FMP são: 
I – Em geral, todos os servidores docentes e não docentes, todos os discentes e alunos de 
quaisquer categorias, todos os membros e colaboradores e, enfim, todo usuário da FMP na 
medida em que fazem uso dos seus serviços públicos, remunerados ou não; 
II – Em particular, todos os seus servidores públicos, isto é, quem por força de lei, de contrato 
ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou 
excepcional na FMP, com ou sem retribuição financeira. 
III – Os membros da Comissão de ética em qualquer uma de suas funções.  
 
Art. 6º – Em todo ato de posse de um titular ou suplente, membro ad hoc ou testemunha, o 
nomeado receberá um exemplar do Código de Ética da FMP, além de esclarecimentos e 
informações que julgar necessários, e manifestará expressamente aceitação em seu termo de 
consentimento livre e informado, mediante documentos apropriados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETENCIAS 

 
Art. 7º - As competências a serem reconhecidas pela Comissão de Ética da FMP são relativas 
às ações éticas de caráter público em similaridade ao disposto no art. 7º do Decreto n. 6029, 
de 2007: 
I - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão 
ou instituição; 
II - aplicar o Código de Ética; 
III – constituir-se como uma Comissão de Ética que tenha caráter público; 
IV – garantir a interpretação de suas normas; 
V - recomendar e disseminar, mediante capacitação e divulgação, as normas de ética e 
disciplina, conforme os fins educacionais da instituição; 



 
§1 – A Comissão de Ética da FMP admitirá os seguintes tipos de competências similares 
Resolução CEP n. 10, de 2008 do Governo Federal, feitas as ressalvas nas diferenças 
materiais relativas as suas competências ao que aqui não é análogo, através da seguinte 
ordem de priorização: 
I - Educativa: em primeiro lugar, promover a educação ética mediante amplo debate, acesso à 
informação, capacitação e, além disso, a divulgação do Código de Ética e das ações da 
Comissão de ética; 
II - Comunicativa: dar publicidade dos atos da Comissão; 
III - Consultiva: atender e responder a consultas que lhe forem dirigidas, promovendo as 
informações e eliminando as dúvidas demandadas; 
IV - Preventiva: aconselhar sobre a conduta ética do servidor público da FMP, de forma não 
disciplinar, paternalista ou controladora, mas orientadora; 
V - Conciliadora: propor acordos de conduta pessoal e profissional;  
VI - Orientadora: orientar aqueles que manifestarem interesse em denuncia ou apuração de 
condutas conflitantes com normas vigentes. 
 
§2 – Compete a Comissão de Ética da FMP, orientando-se por similaridade pelos artigos 7º e 
8º do Decreto n. 6.029, de 2007, da CEP, as seguintes funções gerais: 
I - Compromisso institucional: comprometimento da gestão com as práticas e regramentos 
éticos; 
II - Plano de Trabalho: inserção de um plano de trabalho ético no planejamento institucional; 
III - Regramento ético: utilização do Código de Ética da FMP para orientar as condutas dos 
seus membros segundo seus Melhores Interesses e segundo sua Dignidade;  
IV - Infraestrutura da gestão: zelar pela estrutura e funcionamento da Comissão de Ética de 
forma contínua, com realização de reuniões periódicas, representação local, sala própria com 
mobiliário e equipamentos adequados, em conformidade com a Resolução CEP n. 10, de 2008 
e em atendimento a normativa obrigatória da RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016 
do CNS. 
V - Avaliação da gestão: utilização de indicadores para divulgar as atividades desenvolvidas, 
e a utilidade e a satisfação dos envolvidos. 
 
Art. 8º - A Comissão de Ética da FMP, no que diz respeito à função orientadora acima citada, 
quando devidamente justificada sua necessidade, quando vetada seu uso fútil ou de interesse 
punitivo, deverá realizar as seguintes tarefas: 
I – tomar conhecimento das queixas e/ou denúncias e suas representações, formuladas em 
relação aos membros e usuários da FMP, formuladas como conflitos de interesses ou 
formuladas como dilemas decisórios, quando por desrespeito às normas deste Código de éica, 
por casos omissos ou por contradição normativa; 
II – analisar, aconselhar e deliberar segundo normas procedimentais de agir comunicativo 
descritas no código de ética da FMP, e jamais baseado em bom-senso, foro íntimo ou critérios 
considerações de caráter Primordial.  
 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 9º – São pessoas que podem atuar na Comissão de Ética da FMP: 
I – em específico qualquer servidor docente ou não docente da FMP que disponha de 
competências, formação ou experiência na área da ética; 
II – em geral qualquer membro da FMP, docente e discente, na condição de membro suplente, 
ad hoc, substituto ou similar;  
 
§1º - Os membros titulares, suplentes e membros Ad Hoc que irão compor a Comissão de Ética 
da FMP devem possuir competências profissionais, técnicas ou acadêmicas diversas entre si, 
não simplesmente cargos ou funções diferentes, para garantir a diversidade de perspectivas 
nos julgamentos éticos e a diversidade de interesses, conforme a seguinte ordem de 
prioridade: 
I – preferencialmente, membros com formação acadêmica diversa, como administração, 
pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, turismo, etc. 



II – membros que atuam em atividades acadêmicas diversas na FMP, como cursos de 
graduação e pós-graduação, extensão e pesquisa;  
III – membros que ocupam cargos acadêmicos administrativos diversos, como diretores, 
técnicos, secretários, professores, etc. 
 
§2º - A Comissão de Ética da FMP é integrada por 09 (nove) membros, sendo 04 (quatro) 
membros titulares e correspondentes 04 (quatro) membros suplentes, e 01 (um) membro ad 
hoc, com as seguintes representações: 
I – 01 (um) coordenador, na qualidade de servidores docentes e com formação ou experiência 
em ética; (Titular) 
II – 02 (dois) representantes docentes com formações diversas entre si; (Titulares). 
III - 02 (dois) representantes docentes com formações diversas entre si; (Suplentes). 
IV – 01 (um) representante discente; (Titular). 
V - 01 (um) representante discente; (Suplente). 
VI - 01 (um) membros ad hoc; (Indicado). 
VII - 01 (um) membros ad hoc; (Suplente). 
 
 
§3º - Os representantes docentes e não-docentes serão eleitos pela Comissão para um 
mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. 
 
§4º - O representante discente será eleito por seus pares para um mandato de dois anos, não 
permitida recondução. 
 
§5º - O representante indicado será ad hoc, para cada caso de análise, permitida a recondução 
enquanto não encerrado a análise e julgamento do caso, conforme duas categorias: 
I – indicado por conhecimento técnico justificado para o assunto em questão; 
II – indicado na qualidade justificada de representante substituto de algum interesse ou 
interessado; 
 
§6º - Os membros da Comissão de Ética deverão julgar observando os procedimentos e 
princípios éticos descritos no Código de ética da FMP, segundo os princípios, as regras e as 
virtudes morais cabíveis. 
 
Art. 10º – Os titulares deverão analisar suas funções segundo os mesmos procedimentos 
ordinários acima descritos. 
§ 1º - No caso de vacância ou término de mandato do Coordenador, os membros da Comissão 
de Ética deverão executar processo não extraordinário para indicar seu novo titular. 
 
§ 2° - O Coordenador será substituído em suas ausências, por um dos dois titulares que 
integram a Comissão de Ética. 
 
§ 3º - O apoio técnico e operacional à Comissão de Ética será realizado por uma Secretaria. 
 
§ 4º - As despesas com membros da Comissão indicados, técnicos ou ad hoc, serão custeadas 
pela FMP. 
 
§ 5º - A atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração para os 
seus membros que não as previstas em sua alocação de carga horária como servidor da FMP, 
sendo os trabalhos desenvolvidos considerados prestação de relevante serviço público. 
 
 
Art. 11º – As competências éticas dirão respeito tanto aos membros da Comissão de Ética 
quanto aos demais envolvidos: 
 
§1º - Compete ao Coordenador da Comissão de Ética: 
I - convocar e presidir as reuniões da Comissão; 
II - representar a Comissão; 
III - dar execução e comunicação às decisões da Comissão; 



IV - autorizar a presença nas reuniões dos membros da Comissão, titulares, suplentes ou 
indicados, ou testemunhas; 
V - solicitar a quem de direito informações e subsídios visando a instrução de procedimento da 
Comissão; 
VI - decidir casos de urgência, ad referendum da Comissão. 
 
§2º - Competem aos membros titulares da Comissão: 
I - examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo parecer fundamentado; 
II - solicitar informações a respeito de matérias, sob exame da Comissão;  
III - representar a Comissão. 
 
§3º - Competem aos membros suplentes da Comissão de Ética substituir os membros titulares 
em suas ausências. 
 
§4º - Compete ao coordenador ou secretários da Comissão: 
I - organizar a agenda e a pauta das reuniões; 
II - assegurar o apoio logístico à Comissão; 
III - proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas; 
IV – executar outras atividades determinadas pela Comissão de Ética. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA DENUNCIA E APURAÇÃO 

 
 
Art. 12º – Nos casos de denúncia, esta deverá ser dirigida diretamente à Comissão de Ética e 
protocolada em sua sede, encaminhada por via postal ou por meio eletrônico.  
 
§1º - Nos casos de necessidade de apuração de denuncia ou queixa, é dever da Comissão de 
Ética exercer as seguintes funções: 
I - acolhimento das informações; 
II – proceder com a devida orientação tanto aos interessados quanto aos concernidos, e não 
atuar de forma a substituir os regimentos e leis em vigor dirigidas ao funcionalismo público; 
III – atuar prioritariamente de forma preventiva e de forma conciliatória, não priorizando formas 
apurativas de atuação. 
IV – executar os procedimentos definidos a seguir. 
 
§2º - O procedimento a ser adotado em casos de denúncia, pela Comissão de Ética da FMP, 
deverá ser do seguinte modo:  
I - análise da denúncia: etapa que estabelece se a denuncia deve ser tratado pela Comissão de 
Ética, se deve ser encaminhada a outra instância, ou se deve ser arquivada; 
II - em caso positivo, dá prosseguimento as ações enunciadas no paragrafo anterior.  
 
§3º - A denúncia poderá ser identificada pelo denunciante ou anônima, caso em que a 
Comissão de Ética poderá acolher os fatos narrados se e somente se o reconhecimento da 
denuncia ou queixa possuir caráter estritamente moral e as ações a serem tomadas tenham 
valor positivo e não punitivo. 
. 
§4º - Uma denúncia deve conter os seguintes requisitos: 
I - descrição da conduta considerada antiética; 
II - indicação da autoria; 
III - apresentação dos elementos que permitam a análise e a apuração do caso; 
IV – condições mínimas para ações éticas de caráter conciliatório e/ou ponderativo; 
V – definição dos casos que recaem ou não nos incisos anteriores, sendo ou não da 
competência da comissão de ética. 
 
Art. 13º - A apuração da denúncia ou reclamação deverá incluir as seguintes ações, segundo 
sua ordem de prioridade: 
I – esclarecimento de informações substantivas; 



II – recomendação de conduta; 
III – mediação para consenso ou acordo de conduta pessoal e profissional; 
IV – proposta de correção dos atos; 
 
Art. 14º - Os métodos de deliberação da Comissão devem ser dispostos conforme os 
parágrafos a seguir. 
 
§1º - Segundo a seguinte ordem de priorização: 
I – mediante consenso por procedimento de agir comunicativo que represente todos os 
concernidos; 
II – mediante voto da maioria de seus membros. 
 
§2º - O conteúdo do parecer deve respeitar tanto as pessoas envolvidas quanto o teor da 
publicação. 
 
§3º - Pessoas que podem ter conhecimento do processo são:  
I - Até a conclusão final, todos os expedientes de apuração terão a chancela de sigiloso para a 
proteção dos direitos dos envolvidos, salvo casos em que a quebra de regras de privacidade e 
confidencialidade forem substantivamente justificáveis; 
II - Após a conclusão da apuração, é devido dar conhecimento ao denunciante e denunciado, 
salvo casos em que algum envolvido tiver seu direito à privacidade previamente determinado. 
III – a divulgação e transparência das decisões devem ser preservadas sem desrespeito a 
privacidade e confidencialidade ou demais obrigações baseadas em respeito à autonomia. 
 
§4º - Os modos de divulgação da decisão, quando for aplicável, devem respeitar aos seguintes 
critérios: 
I – comunicação resumida e disponibilizada ao conhecimento público na forma de ementa, com 
a omissão dos nomes dos envolvidos e de quaisquer outros dados que permitam a 
identificação dos mesmos. 
II – o nome de um ou mais envolvidos poderá ser comunicado se e somente se o ato de 
divulgação não implicar nenhuma forma de dano ao mesmo, nem desrespeito a sua dignidade, 
e dado seu conhecimento antecipado e consentimento livre e esclarecido; 
III – a divulgação da decisão se justificará quando este ato produzir resultados positivos e não 
meramente negativos ou punitivos, não causar danos injustificados aos envolvidos, não expor 
nenhum dos envolvidos a algum risco, não atuar contra sua dignidade e conscienciosidade, e 
não ferir regras de privacidade e confidencialidade.   
 
Art. 15º - Os membros da Comissão de Ética deverão apurar os fatos com isenção, 
observando os seguintes critérios:  
I - receber representações somente se assinadas e suficientemente descritas e/ou instruídas;  
II - em caso de representações em que a natureza da questão suscitada imponha sigilo, este 
deve ser imposto pela Comissão de Ética mediante decisão fundamentada e justificada por 
razões dadas por algum de seus membros ou por algum representado. 
 
Art. 16º - Recurso da decisão deve ser dirigido à própria Comissão, desde que sejam 
apresentados novos argumentos e justificações. 
 
 

CAPITULO V 
DAS REUNIÕES E ATIVIDADES 

 
Art. 17º - As Reuniões e Atividades da Comissão de Ética da FMP deverão estar dispostas do 
seguinte modo: 
I – Reuniões semestrais: ao menos 02 (duas) reuniões ordinárias por semestre ou mais quando 
seus membros julgarem necessário, para planejamento ético da instituição e discussão de seus 
meios, fins e ações; 
II – Reuniões extraordinárias: sempre que necessário para ações específicas; 
III – Atividades Educativas: ao menos 01 (uma) atividade semestral para discussões, colóquios, 
palestras, debates sobre as ações e planos de ética da instituição. 
 



§1º - Todas as reuniões deverão ser registradas em ata pelo Coordenador ou por Secretária. 
 
§2º - As atividades éticas positivas a serem realizadas pela Comissão, principalmente as de 
caráter comunicativo, educativo e pedagógico, deverão conter minimamente os seguintes 
critérios: 
I – Serem de caráter ordinário e não extraordinário; 
II – As ações referidas neste parágrafo deverão possuir caráter comunicativo e participativo em 
seu planejamento e não representar planejamento estratégico.  
III – As ações referidas neste parágrafo deverão ser apresentadas previamente mediante 
planejamento e cronograma.  
IV - Eventos pedagógicos de conteúdo estritamente ético deverão ocorrer no mínimo uma vez 
a cada ano. 
V – Atividades referidas neste parágrafo deverão poder incluir e envolver todo e qualquer 
interessado no tema e deverão necessariamente envolver todo e qualquer concernido no 
assunto.  
 

TÍTULO II 
DA PESQUISA ACADÊMICA 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEFINIÇÕES 

 
Art. 18º - Em reconhecimento às diversas diretrizes éticas internacionais, como a Declaração 
de Helsinque, Diretrizes Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres 
Humanos (CIOMS) e Brasileiras (Res. CNS n.º 196/96 e complementares), a Comissão de 
Ética da FMP será responsável por fomentar pesquisas tanto autônomas quanto úteis em seus 
aspectos éticos envolvendo seres humanos, assim como comprometer-se na garantia e no 
apoio para que as pesquisas acadêmicas realizadas direta e indiretamente pela FMP estejam 
em conformidade com a Res. CNS n.º 196/96, tal que “toda pesquisa envolvendo seres 
humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa” 
devidamente registrado no sistema CEP/Conep. 
 
§1º - A Comissão de Ética da FMP deverá agir de forma a fomentar que seus pesquisadores 
possam agir em atendimento à Res. CNS n.º 196/96, item II.14, que estabelece a função 
educativa dos CEPs, fornecendo orientação aos pesquisados e participantes de pesquisa para 
cumprirem as normas das Resoluções e afins, como formulação do projeto, do consentimento 
livre e esclarecido, do cadastro na Plataforma Brasil, etc. 
 
§2º - A Comissão de Ética da FMP possuirá caráter pluralista e principialista, em conformidade 
com a Res. CNS n.º 196/96 e com as abordagens internacionais predominantes: 
I - o pluralismo e a competência técnica ou especializada está enunciado no item VII.5 da Res. 
CNS n.º 196/96, quando afirma que o Comitê de Ética em Pesquisa deve ter um caráter multi e 
transdisciplinar, tal que “Poderá (...) contar com consultores ad hoc, pessoas pertencentes ou 
não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos”. 
II – conteúdos principialistas são requeridos, por exemplo, no item VII.6, da Res. CNS n.º 
196/96, que trata de pesquisas em grupos vulneráveis, comunidades e coletividades, casos em 
que “deverá ser convidado um representante do grupo, como membro ad hoc do CEP, para 
participar da análise do projeto específico”. 
 
§3 - As razões de existência das ações ligadas à pesquisa no escopo da Comissão de Ética da 
FMP dizem respeito à responsabilidade de zelar pelos seguintes tópicos: 
I – É pré-requisito das Unidades de ensino para realizar a pesquisa ou intervenção;  
II – É condicionada a essa aprovação a publicação dos resultados da pesquisa (congressos e 
revistas científicas);  
III – É condicionada à aprovação do projeto no CEP editais do tipo PUIC, PIBIC, CNPq, etc., 
bem como a liberação de recursos. 
IV – Fomentar o encaminhamento aos CEPs responsáveis em caso de necessidade de triagem 
e julgamento de projetos de pesquisa acadêmicos envolvendo seres humanos. 



V- Fomentar a participação de seus membros nas ações educativas fornecidas pelos CEPs 
regionais é uma obrigação desta Comissão de ética da FMP, em reconhecimento a norma que 
estabelece que o CEP local tem o dever de promover formação inicial e educação continuada 
de seus membros, de pesquisadores e de sujeitos de pesquisa.  
 
§4º - “Pesquisa envolvendo seres humanos” é toda pesquisa que, individual ou coletivamente, 
envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo 
manejo de informações e materiais. 
 
§5º - A Comissão de Ética da FMP recebe, neste âmbito, justificação e fundamentação a partir 
das diretrizes reconhecidas no Código de Ética da FMP, no qual se argumenta que “as análise 
éticas, as decisões éticas, os pareceres éticos e os procedimentos éticos devem compreender 
não apenas protocolos, termos de consentimento, anuência e assentimento, mas também 
razões que sustentem os conteúdos presentes em cada uma destas instâncias, e cujos fins 
dirigem-se, por um lado, à integridade, a dignidade e aos direitos das pessoas envolvidas e, 
por outro lado, ao desenvolvimento da pesquisa e suas melhores consequências conforme 
padrões éticos”, em conformidade com as resoluções acima citadas. 
 
§6º A justificativa acima se refere também ao fato de a evolução recente da bioética ter se 
estendido da produção de projetos científicos inicialmente na área da Saúde para outras áreas, 
incluindo ciências sociais, humanas e econômicas, razão pela qual a comissão de ética da 
FMP deve contribuir para o aprendizado de seus representantes segundo padrões baseados 
em princípios éticos e padrões de virtudes morais, com orientação pluralista e secular, 
consequentemente multi e transdisciplinar, então orientada pela formação não corporativista da 
equipe, por meio de integrantes com especialidades distintas, além da participação de 
representantes e usuários, em conformidade com o apregoado na Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 
 
§7 – Define-se as ações ligadas à Ética em Pesquisa conforme um colegiado interdisciplinar e 
independente, com “munus público”, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas 
envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da 
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 
segundo padrões éticos. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS COMPETENCIAS  

 
Art. 19º - Uma vez que a autonomia dos docentes como pesquisadores e participantes da 
comunidade acadêmica, assim como a não futilidade das pesquisas e demais ações 
acadêmicas são princípios éticos reconhecidos pelas Resoluções nacionais e códigos 
internacionais, segue-se que a Comissão de Ética da FMP tem como competência fundamental 
fomentar, proteger e apoiar as ações éticas em todos os setores e usuários da FMP, o que 
deve incluir essencialmente a pesquisa, pesquisadores e pesquisados, em sua forma, 
conteúdo e metodologia, de forma a garantir a autonomia dos docentes e discentes 
pesquisadores, assim como apoiar e auxiliar a submissão de projetos à Plataforma Brasil. 
 
§1º - As ações desta Comissão, quando se ocupam da ética em pesquisa acadêmica no 
sentido acima descrito, deverão respeitar a RESOLUÇÃO Nº 446, DE 11 DE AGOSTO DE 
2011, que confere aos CEPs agir “de forma voluntária, autônoma e independente”, conforme a 
NORMA OPERACIONAL Nº 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde, “sobre os 
procedimentos para submissão, avaliação e acompanhamento da pesquisa e de 
desenvolvimento envolvendo seres humanos”, seguindo os termos do item 5, do Capítulo XIII, 
da Resolução CNS n° 466 de 12 de dezembro de 2012”, cujas características incluem ações 
consultivas, deliberativas e educativas, também conforme a orientação descrita no Código de 
Ética da FMP, e cujos fins dirigem-se, por um lado, à integridade, a dignidade e aos direitos 
das pessoas envolvidas e, por outro lado, ao desenvolvimento da pesquisa e suas melhores 
consequências conforme padrões éticos, o que deve ser estendido à proteção da autonomia 



dos pesquisadores que realizam suas atividades na FMP e ao fornecimento de meios e 
informações para os pesquisadores e pesquisados.  

 
§2 - A Comissão de Ética da FMP não deve direta nem indiretamente substituir as 
competências dos Comitês de Ética em Pesquisa, nem agir de forma a subordinar ou interferir 
na autonomia dos pesquisadores, conforme Res. CNS n.º 196/96, II. 4 (Normas e Diretrizes 
Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos).  
 
§3 – A Comissão de Ética da FMP deve zelar pela pesquisa autônoma e de utilidade científica, 
por ser portadora de atividades envolvendo seres humanos, em atendimento a Res. CNS n.º 
196/96, que abrange pesquisas envolvendo seres humanos em qualquer área do 
conhecimento, como sociologia, pedagogia, antropologia, direito, psicologia, administração, etc. 
 
Art. 20º - São funções gerais da Comissão de Ética da FMP quanto à ética na pesquisa 
acadêmica:  
I – A Comissão de Ética da FMP tem primariamente a responsabilidade de apoiar e fomentar o 
caráter ético das pesquisas desenvolvidas na instituição; 
II – Apoiar os pesquisadores docentes, quando solicitado, a submeter seus projetos à 
Plataforma Brasil e/ou os CEPs credenciados de instituições próximas ou indicadas pelo 
Conep/CNS;  
III – Garantir que cada docente e centro de graduação tenha autonomia suficiente para apreciar 
eticamente suas pesquisas e posteriormente protocolar ao CEP responsável, contendo os 
pareceres de um centro e de mais de um centro quando for o caso; 
IV – Zelar para que à apreciação de projetos a serem realizados em outras instituições 
somente deva ser feita após indicação obtida pelo pesquisador diretamente na Conep. 
 
Art. 21º - São finalidades e competências da Comissão de Ética da FMP quanto à pesquisa em 
relação às ações previstas pelo código de ética da FMP: 
I - salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa e autonomia dos 
pesquisadores, incluindo suas condições para submeter projetos e protocolos a Plataforma 
Brasil e aos CEP indicados e incluindo o fomento e apoio à ética na pesquisa.  
II - contribuir para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no 
desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade, sem que isso 
implique qualquer interferência nos projetos acadêmicos que sejam de responsabilidades dos 
pesquisadores; 
III - contribuir para a valorização do pesquisador em reconhecimento do valor e correção ética 
de sua pesquisa; 
IV – promover e defender suas atividades e propostas como eticamente adequadas; 
V - contribuir para o processo educativo dos pesquisadores, da instituição e dos próprios 
membros da comissão. 
VI – promover atividades como seminários, palestras, jornadas, cursos e estudo de protocolos 
de pesquisa, exercendo papel consultivo e educativo para assegurar a formação continuada 
dos pesquisadores da instituição e promover a discussão dos aspectos éticos das pesquisas 
em seres humanos na comunidade acadêmica. 
VII – apoiar e fomentar os meios necessários para os pesquisadores terem acesso às 
informações necessárias sobre ética em pesquisa, incluindo os regimentos internos da FMP, as 
Resoluções brasileiras de ética em pesquisa e a participação em formações e capacitações 
ofertadas pelo sistema CEP/Conep ou outros órgãos competentes.  
 
Art. 22º - Em analogia a Res. CNS n.º 196/96, a organização e a infra-estrutura necessária 
para a realização de pesquisas será de responsabilidade da FMP quanto aos seguintes 
elementos: 
I - serviços organizados, registros e arquivos, recursos humanos estáveis. 
II – local fixo e permanente, laboratórios, etc., por analogia a Res. CNS no 196/96-VII.13/b. 
III - financiamento de orçamento específico da instituição quando for o caso. 
 
Art. 23º - A Comissão de ética da FMP deverá zelar pela conformidade a Res. CNS n.º 196/96, 
item VII.2, onde se dispõe que “Na impossibilidade de se constituir CEP, a instituição ou 
pesquisador responsável deverá submeter o projeto à apreciação do CEP de outra instituição, 
preferencialmente entre os indicados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa”, que 



levará em conta a capacidade do CEP de receber demanda, o perfil da instituição, o acesso 
dos sujeitos ao CEP indicado, a possibilidade de acompanhamento do projeto, procurando 
indicar um CEP do mesmo município. 
 
Art. 24º - A Comissão de Ética da FMP deve fomentar ações educativas, em analogia as 
Resoluções supracitadas, tais como: 
I - realizar seminários, pelo menos anuais, para discutir os diversos aspectos éticos das 
pesquisas; 
II – orientar para a utilização de meios eletrônicos (página eletrônica, grupos de discussão, 
divulgação de bibliografias) para troca de experiências sobre pesquisa acadêmica;  
III - obter e fornecer bibliografia atualizada sobre o tema; 
IV - realizar atividade permanente de avaliação de protocolos; 
V – fomentar o estudo de aspectos éticos e dilemas mais frequentemente identificados para 
favorecer o aprofundamento no tema, inclusive como pauta específica das reuniões. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA  
EM RELAÇÃO À PESQUISA ACADÊMICA 

 
 
Art. 25º - Por analogia a Res. CNS n.º 196/96, que define os regulamentos para a formação do 
CEP, qualquer ação da Comissão de Ética da FMP que envolva pesquisas e/ou pesquisadores 
deverá respeitar as seguintes normas: 
I - ser constituído por um colegiado com número e forma descritos nesse regimento; 
II – deve ser multiprofissional, com profissionais da área da Saúde, das Ciências Exatas, 
Sociais e Humanas, incluindo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, pelo 
menos, um membro representante dos pesquisados; 
III – o apoio a pesquisa deve incluir distribuição balanceada de gênero (homens e mulheres); 
IV - não deve haver mais que a metade de seus membros pertencentes à mesma categoria 
profissional. 
V - a participação de qualquer membro da comissão deve ser voluntária, sem contradição e 
prejuízos ao vinculo empregatício e alocação de carga horária ou cargo institucional, sendo 
respeitado tanto a conscienciosidade do membro da comissão quanto a autonomia dos 
pesquisadores que colicitarem apoio ou auxílio da mesma; 
VI – todo ação, verbal e não verbal, deve ser transparente e claramente divulgada; 
VII - pessoas de fora da instituição podem ser convidadas para participar como membro auxiliar 
da comissão, se com perfil que garanta o caráter multidisciplinar recomendado e as 
competências demandadas; 
VIII - podem ser convidados consultores ad hoc sempre que necessário, assim como membros 
de CEP credenciados e no exercício de suas funções consultivas e educativas; 
IX – para as ações que se envolvam com pesquisas acadêmicas, os membros devem declarar 
suas ligações institucionais e extra-institucionais, incluindo suas relações com a empresas e 
unidades, sejam elas como pesquisador, consultor, palestrante, ou outras que possam implicar 
em conflito de interesses. 
 
Art. 26º - A composição e os procedimentos para o apoio à pesquisa devem garantir sua 
independência relativa a influências políticas, institucionais, hierárquicas, corporativas, 
financeiras e econômico-mercadológicas, conforme a Res. CNS 196/96. 
 
Art. 27º - O treinamento e capacitação dos membros da comissão de ética da FMP deve incluir 
a ética da pesquisa com seres humanos, garantindo aos membros formação mínima: 
I - leitura das Resoluções do CNS sobre ética em pesquisa, do Regimento Interno do 
CEP/FMP; 
II - discussão sobre a importância dos CEPs para proteger a dignidade e os direitos dos 
sujeitos da pesquisa e para contribuir com o desenvolvimento de pesquisas e dos 
pesquisadores; 
III - obtenção de indicação de literatura e de endereços eletrônicos de interesse, incluindo o site 
da Conep (http://conselho.saude.gov.br); 



IV - participação em discussões sobre normas nacionais e internacionais relevantes às 
pesquisas envolvendo seres humanos.  
V – participação em atividades pedagógicas oferecidas pelos CEPs competentes para a 
formação e capacitação ética em pesquisa.  
 
 
 

CAPÍTULO IX 
DO METODO DE REUNIÃO  

 
 
Art. 28º - Caso exista necessidade justificada da comissão de ética tratar de questões 
referentes à pesquisa acadêmica que escapem as atribuições do CEP indicado pelo Conep e 
não esteja incluído nas competências autônomas do pesquisados, será obrigatório reunião com 
a seguinte estrutura: 
I - ser iniciada e encerrada pelo coordenador da Comissão de Ética da FMP, a pedido de 
qualquer membro da FMP, docente ou interessado, ou, na sua ausência, um membro escolhido 
pelo grupo. 
II - o coordenador organizará a reunião segundo os mesmos meios e procedimentos previstos 
no código de ética da FMP.  
III – as reuniões devem sempre buscar o consenso, mediante análise e debate pelos membros, 
de todos os argumentos colocados; 
IV - quando os procedimentos não estiverem explicitados ou gerarem dúvidas, deve-se 
proceder à pendência e solicitar esclarecimentos. 
V - o coordenador deverá garantir que todos possam opinar e inclusive utilizar do expediente 
de passar a palavra para outro membro, garantindo e permitindo as discussões; 
VI – o coordenador poderá, quando necessário, colocar limites de tempo e solicitar precisão na 
exposição de ideias; 
 
Art. 29º -  Atas de reunião devem atender aos seguintes critérios: 
I - anotar com clareza todos os assuntos tratados;  
II – registrar a aprovação, pendência ou não aprovação dos assuntos;  
III - enunciar o nome de todos os membros presentes na reunião. 
IV – definir o encaminhamento da questão. 
 
Art. 30º - O Coordenador deverá atender as seguintes funções: 
I - o coordenador pode atuar como moderador nas discussões, identificando opiniões 
antagônicas, permitindo a apresentação de prós e contras da situação,  
II – deve estimular o questionamento e facilitar a conclusão do grupo. 
III – não deve interferir sequer indiretamente na autonomia e livre escolha dos pesquisadores e 
demais envolvidos em pesquisa. 
IV – garantir a autonomia da pesquisa e seus concernidos para dar prosseguimento a mesma e 
sua submissão ao sistema CEP/Conep, quando for o caso. 
V - suplementar sua informação com leituras e consultas sobre os aspectos metodológicos e 
técnicos como medida necessária para evitar pareceres inadequados e meramente 
burocráticos. 
VI – não atuar como figura policial, isto é, buscando antes as falhas na pesquisa ou conteúdos 
relacionados do que seus méritos, por exemplo, dando atenção a detalhes burocráticos que 
prejudique a proposta de pesquisa inovadora e criativa;  
VII – garantir o equilíbrio entre valores prima facie para garantir a utilidade e relevância da 
pesquisa e garantir a dignidade e direitos do pesquisador e envolvidos. 
IX – defender a dignidade do ser humano, do sujeito da pesquisa, do pesquisador e os 
interesses da sociedade.  
 
Art. 31º - O Consultor Ad Hoc da Comissão da ética da FMP, aquele que, não sendo membro 
do Comissão, é convidado a dar seu parecer para assessorar a projetos quanto a ética em 
pesquisa acadêmica, deverá proceder por analogia ao item VII.6, da Res. CNS n.º 196/96, 
onde se lê que “deverá ser convidado um representante do grupo, como membro ad hoc do 
CEP, para participar da análise do projeto específico”, atendendo as seguintes funções: 
I - ajudar a garantir o pluralismo dos projetos; 



II - garantir competência técnica ou especializada; 
III - promover a justiça e a equidade na tomada de decisões. 
 
 

CAPÍTULO X 
DIREITOS E DEVERES DO PESQUISADOR 

 
Art. 32º - O pesquisador docente ou discente, bem como todo e qualquer participante de 
pesquisa de forma direta ou indireta, deverá ter os seguintes direitos respeitados: 
I – ser recebido na secretaria da Comissão de Ética da FMP por um membro que possa expor 
seu modus operandi;  
II – ser recebido de forma transparente, objetiva e acolhedora; 
III – ser assessorado pelos membros da Comissão de Ética da FMP nas suas dúvidas, 
recebendo sugestões sobre aspectos de seu projeto, como o retorno de benefícios para a 
comunidade pesquisada, incorporação de novas tecnologias, análise de riscos e benefícios, 
linguajar adequado para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ou qualquer outro 
conteúdo relevante para a forma e o conteúdo éticos de seu projeto. 
IV – ser lembrado e receber informações antes e após a emissão de aprovação total ou parcial 
de seu projeto, assim como suas possíveis modificações.  
V – ter sua pesquisa, tanto na forma quanto no conteúdo e na metodologia, respeitados em sua 
autonomia, em todo seu processo, incluindo o respeito ao direito de ser avaliado pelo sistema 
CEP/Conep.  
 
 

CAPÍTULO XI 
DAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 
Art. 33º - A Comissão de ética da FMP deve zelar para que os procedimentos Metodológicos 
das Ciências Humanas e Sociais possam atender a RESOLUÇÃO CNS Nº 510/16, onde se lê 
“Considerando que a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas suas 
concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção pluralista 
de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem 
como lidam com atribuições de significado, práticas e representações, sem intervenção direta 
no corpo humano, com natureza e grau de risco específico.” 
 
§1 – A definição de pesquisa em ciências humanas e sociais será dada em conformidade a 
Resolução CNS Nº510/16, Capítulo – termos e Definições, XVI, onde se lê: “Aquelas que se 
voltam para o conhecimento, compreensão das condições, existência, vivência e saberes das 
pessoas e dos grupos, em suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas 
ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade e comunicação, de forma 
direta ou indireta”, tal que toda pesquisa que se inclua nessa definição será respeitada e 
amparada conforme a resolução citada. 
 
§2 - Pesquisas em ciências humanas podem ser feitas por pesquisadores de todas as áreas e 
disciplinas, de modo a não se confundir a área em que o pesquisador está alocado (curso de 
Graduação ou pós-graduação) e o escopo da pesquisa.  
 
Art. 34º - Protocolos que não necessitam de apreciação ética, isto é, que não serão registrados 
nem avaliados pelo sistema CEP/CONEP, deverão respeitar as normas do Parágrafo único do 
Art.1º da Resolução CNS nº 510/16 
 
§1 – São Protocolos que não necessitam de registro ou avaliação do sistema CEP/CONEP: 
I - pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; 
II - pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei n o 12.527, de 18 de 
novembro de 2011; 
III - pesquisa que utilize informações de domínio público; 
IV - pesquisa censitária; 
V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de 
identificação individual;  



VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura 
científica; 
VII - pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e 
contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam 
identificar o sujeito;  
VIII - atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem 
finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, curso de extensão 
ou de profissionais em especialização. 
 
§2 - Não se enquadram no parágrafo antecedente: 
I - Os Trabalhos de Conclusão de Curso, monografias e similares, isto é, nestes casos deve-se 
apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP/CONEP;  
II – Casos de pesquisas ou outras atividades que venham a incorporar, durante o processo da 
pesquisa, atividades de ensino ou similares, por exemplo, técnicas de entrevistas e 
coordenação de grupos, devem ser obrigatoriamente protocolados ao sistema CEP/CONEP. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
DOS PROJETOS E PROTOCOLOS 

 
Art. 35º - São preceitos éticos mínimos inerentes aos Projetos de pesquisa acadêmica 
envolvendo seres humanos, que deverão ser respeitados tanto pelos pesquisadores em 
relação aos sujeitos de pesquisa e demais envolvidos quanto pela comissão de ética da FMP 
em relação aos pesquisadores: 
I - Respeitar a dignidade e autonomia; 
II - Respeitar os direitos dos participantes; 
III - Ponderar riscos/danos/males e benefícios; 
IV - Evitar danos previsíveis; 
V - Ter relevância social; 
VI - Ser justa e equitativa; 
VII - Não ser fútil.  

 
Art. 36º - No caso de um projeto de pesquisa necessitar encaminhamento ao CEP 
devidamente registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), para análise da 
documentação enviada junto com a solicitação do registro, esta deve conter:  
I - formulário com a relação dos membros e dados da instituição e do coordenador;  
II - ato de criação do Comitê pela diretoria da instituição;  
III - breve descrição da missão e atividades gerais da instituição solicitante, incluindo as 
relativas à pesquisa;  
IV - documento de entidade da sociedade civil organizada apresentando o representante de 
usuários (cf. Res. CNS n.º 240/97).   
 
Art. 37º - É considerada pesquisa em seres humanos, em conformidade com a Res. CNS n.º 
196/96, item II.2, toda pesquisa com seres humanos realizadas em qualquer área do 
conhecimento e que, de modo direto ou indireto, envolvam indivíduos ou coletividades, em sua 
totalidade ou em partes, incluindo o manejo de informações e materiais, entrevistas, aplicações 
de questionários, utilização de banco de dados e revisões de prontuários. 
 
§1 - Propostas de linhas de pesquisa e projetos de cursos não deverão ser encaminhadas ao 
CEP, mas os projetos específicos com seus respectivos protocolos desenvolvidos dentro 
dessas linhas ou programas.   
 
§2 - Projetos que envolvam mais de um curso de graduação, pós-graduação ou centros 
acadêmicos múltiplos, devem incluir um pesquisador responsável de cada local ou 
coordenação onde será realizada a pesquisa, tendo por competências: 
I - Coordenar o estudo, zelar pela integridade e bem-estar das pessoas pesquisadas (sujeitos 
da pesquisa),  



II – Favorecer o encaminhamento do projeto à apreciação da Plataforma Brasil e ao CEP para 
as devidas apreciações, avaliações, informações, sugestões ou para ter suas dúvidas e outras 
demandas respondidas; 
III – Em cursos de pós-graduação, o pós-graduando tem qualificação para assumir o papel de 
pesquisador responsável, reconhecidas suas competências nas áreas científica, tanto 
metodológica quanto técnica, e o conhecimento das normas de proteção aos sujeitos de 
pesquisa, e reconhecida como pressuposta a orientação de um professor. 
 
§3 - No caso de encaminhamento de projeto de pesquisa para protocolamento no CEP, deve-
se considerar que: 
I - De acordo com a Resolução CNS n.º 196/96 – IV, o CEP somente receberá protocolos de 
pesquisa em português, incluindo todos os documentos e informações.  
II - De acordo com a Resolução CNS n.º 196/96 – VI, o protocolo da pesquisa deve ser 
entregue ao CEP em duas ou três cópias (uma cópia para ser arquivada pelo CEP até cinco 
anos após a conclusão do projeto e uma ou duas encaminhadas aos relatores), com uma carta 
de apresentação, incluindo a identificação do pesquisador principal e confirmação do seu 
conhecimento assinada por todos os pesquisadores.  
 
§4 – O preenchimento dos dados na Plataforma Brasil deve seguir a Carta Circular 110/2017, 
considerando os seguintes elementos adjacentes:  
I - Quando não for possível o preenchimento dos campos “HIPÓTESE”, “DESFECHO 
PRIMÁRIO” e “DESFECHO SECUNDÁRIO”, deve-se informar “não se aplica”. 
II – Quando a metodologia de pesquisa não prevê o número de participantes de pesquisa, o 
item “tamanho da amostra no Brasil” deve ser preenchido inserindo o número “0”. 
III - Quando há impossibilidade de estimativa do número de participantes, o pesquisador 
deverá inserir o número “0” no item “informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, 
recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa”, de acordo 
com o preenchimento do item “Tamanho da Amostra no Brasil”. 
 
Art. 38º – Os documentos a serem enviados ao CEP deverão estar organizados do seguinte 
modo, conforme Res. CNS n.º 196/96 (VI.1 e VI.5):  
§1 - O primeiro documento compreende a Folha de Rosto, disponibilizada pela Conep na  
home page, com o termo de compromisso do pesquisador e da instituição em cumprir a Res. 
CNS n.º 196/96 (VI.1 e VI.5), fornecendo consistência jurídica ao projeto ao identificar, 
mediante assinatura, o pesquisador responsável, a instituição e o CEP: 
I - O compromisso da instituição deve ser assinado pelo responsável legal (diretor, presidente, 
etc.).  
II - O título do projeto não pode conter rasuras, abreviaturas, símbolos ou elementos 
figurativos, com o intuito de garantir a compreensão das informações essenciais do projeto.  
III – O documento deve conter os dados das características principais da pesquisa, permitindo 
sua classificação segundo critérios de risco e a definição de avaliação.  
 
§2 - O segundo documento compreende o projeto de pesquisa, em português, documento que 
será objeto da análise ética, incluindo sua metodologia, de modo que o projeto de pesquisa 
deve incluir, no mínimo, o exigido pela Res. CNS n.º 196/96, VI.2 e VI.3. 
 
§3 - O terceiro documento é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que deve 
ser elaborado pelo pesquisador em conformidade com a Res. CNS n.º 196/96-VI.3.e, 
observando os seguintes critérios: 
I - Linguagem acessível à compreensão dos sujeitos da pesquisa,  
II - Demonstrar explicitamente o reconhecimento do sujeito da pesquisa como ser autônomo e 
melhor defensor de seus interesses, em conformidade com as Normas e Diretrizes brasileiras 
para as pesquisas com seres humanos, em referencia a Res. CNS n.º 196/96. 
III - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve atender ao conteúdo da pesquisa e a 
posição do pesquisador sempre visando proteger, em primeiro lugar, o sujeito da pesquisa, 
jamais com conotação de “termo de isenção de responsabilidade”, de modo a garantir também 
a proteção, por extensão, do pesquisador e do CEP avaliador, que se tornam co-responsáveis 
pela pesquisa devido a sua aprovação.  
IV - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá ser obtido somente após o sujeito 
da pesquisa e/ou seu responsável legal estar suficientemente esclarecido de todos os 



possíveis benefícios, riscos e procedimentos que serão realizados, assim como após terem 
sido fornecidas todas as informações solicitadas pertinentes à pesquisa. 
V – O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido poderá ser dispensado em situações 
especiais, conforme a Res. CNS n.º 196/96-IV.3.c, devendo ser substituído por uma justificativa 
com as causas da impossibilidade de obtê-lo, apresentada em documentos anexos, cuja 
pertinência será julgada pelo CEP. 
VI - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será necessário para cada nova pesquisa 
e um consentimento genérico não é considerado suficiente e, em casos particulares, a 
justificativa para a impossibilidade de obtenção do TCLE deve encaminhada conjuntamente 
para deliberação do CEP. 
VII - Pesquisas realizadas por meio da aplicação de questionários devem incluir também o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para assegurar ao sujeito da pesquisa o direito de 
recusar-se a responder as perguntas que ocasionem constrangimentos de qualquer natureza, 
questionário que deve ser levado ao conhecimento do CEP, em reconhecimento de possíveis  
modificações que venham a se tornar necessárias para tornar o instrumento de pesquisa 
adequado eticamente e não invasivo à privacidade do indivíduo.  
VIII - Casos em que houver qualquer restrição à liberdade ou ao esclarecimento necessários 
para o consentimento, e casos em que exista relação de dependência dos sujeitos em relação 
ao pesquisador, deverá ser observado o artigo IV.3 da Res. CNS n.º 196/96. 
 
§4 - O quarto documento exigido é o orçamento detalhado do projeto de pesquisa, incluindo 
recursos, fontes, destino e a forma e o valor da remuneração do pesquisador, conforme Res. 
CNS n.º 196/96-VI.2.j, sendo observados os seguintes critérios: 
I - O pagamento do pesquisador nunca pode induzir a alterar a relação risco/benefício para os 
sujeitos da pesquisa; 
II - Não deve haver pagamento ao sujeito da pesquisa para sua participação, admite-se apenas 
o ressarcimento de despesas necessárias ao seu acompanhamento, conforme Res. CNS n.º 
196/96,VI.3.h, por exemplo despesas com passagens e alimentação; 
III – O duplo pagamento pelos procedimentos não pode ocorrer, especialmente envolvendo 
gastos públicos não autorizados. 
 
§5 - O quinto documento é o curriculum vitae do pesquisador principal e dos demais 
pesquisadores participantes, conforme Res. CNS n.º 196/96-VI.4, tal que a referência a 
“Currículo Lattes” pode ser suficiente, tornando possível a avaliação da capacidade técnica e 
adequação ética do pesquisador, ainda que o pesquisador não tenha realizado pesquisas 
similares anteriormente.  
 
§6 - Pesquisa conduzida no exterior ou com participação estrangeira exige documento de 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou equivalente no país de origem, conforme Res. 
CNS n.º 292/99-VII.1 e 2, ou justificativa para a não participação do país de origem caso a 
pesquisa não preveja a realização do estudo no país de origem. 
 
Art. 39º - As responsabilidades éticas estarão distribuídas entre o CEP/Conep e os colegiados 
acadêmicos de cursos, referentes às características éticas a serem observadas no 
preenchimento dos projetos e protocolos, de acordo com o item a Res. CNS n.º l96/96, nos 
seguintes termos: 
I - A revisão ética de toda e qualquer pesquisa envolvendo seres humanos não poderá ser 
dissociada de sua análise científica (VII.14, da Res. CNS n.º l96/96); 
I – Não se justifica submeter seres humanos a riscos inúteis ou fúteis e é obrigatório considerar 
que toda a pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco (Res. CNS n.º 196/96-V); 
III – Projetos de pesquisa com metodologia inadequada é considerado inútil e eticamente 
inaceitável, tal que, nos casos de difícil decisão, o CEP pode-se utilizar de consultores ad hoc 
ou criar Comissões Científicas específicas; 
IV – Os Projetos devem prever o conteúdo destacado na norma enunciada no Art.25 da mesma 
Resolução, onde se lê “A avaliação a ser feita pelo Sistema CEP/Conep incidirá sobre os 
aspectos éticos dos projetos, considerando os riscos e a devida proteção dos direitos dos 
participantes da pesquisa”, tal que “§2º. A avaliação a ser realizada pelo Sistema CEP/Conep 
incidirá somente sobre os procedimentos metodológicos que impliquem em riscos aos 
participantes.”; 



V – Quanto à responsabilidade das comissões acadêmicas da FMP, deve ser considerado o 
enunciado do §1º, onde se lê “A avaliação cientifica dos aspectos teóricos dos projetos 
submetidos a essa Resolução compete às instancias acadêmicas especificas, tais como 
comissões acadêmicas de pesquisa, bancas de pós-graduação, instituições de fomento à 
pesquisa, dentre outros. Não cabe ao Sistema CEP/Conep a análise do desenho metodológico 
em si”. 
 
Art. 40º - Os projetos de pesquisa deverão levar em consideração avaliação de riscos e 
benefícios, conforme Res. CNS n.º 196/96-V, que será apreciada pelo CEP conforme os 
seguintes critérios: 
 
I – O CEP deverá identificar os riscos associados à pesquisa e diferenciá-los dos que os 
sujeitos estariam expostos pelos procedimentos assistenciais; 
II- verificar se foram tomadas as medidas necessárias para minimizar os riscos previsíveis de 
forma física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual, conforme item II.8, da 
Res. CNS n.º 196/96; 
III - identificar os prováveis benefícios que podem advir da pesquisa; 
IV - verificar se os riscos admitem proporção razoável em relação aos benefícios para os 
sujeitos da pesquisa; 
V - assegurar que os potenciais sujeitos receberão uma adequada e cuidadosa descrição e 
informação dos riscos, desconfortos ou benefícios antecipáveis e possíveis; 
VI - determinar intervalos de relatórios periódicos a serem apresentados pelo pesquisador e, 
quando for o caso, exigir dos pesquisadores que estes coloquem à disposição do CEP os 
dados necessários para devido acompanhamento do projeto. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DOS TERMOS DE CONSENTIMENTO E ASSENTIMENTO 

 
 
Art. 41º - Os direitos básicos dos participantes de pesquisa, conforme a Res. 466/12 e 510/16 
do CNS, são:  
 
I - Receber informações sobre a pesquisa de forma clara e acessível; 
II - Liberdade para realizar consentimento; 
III - Receber gratuitamente o que for necessário no estudo; 
IV - Oportunidade de esclarecer todas as dúvidas; 
V - Assistência integral e imediata por danos; 
VI - Direito a requerer indenização; 
VII - Respeito à privacidade e Confidencialidade dos dados; 
VIII - Tempo necessário para tomada de decisão autônoma; 
IX - Acesso pós-estudo gratuito e pelo tempo que for necessário; 
X - Ressarcimento de gastos; 
XI - Liberdade de recusar participar do estudo a qualquer tempo; 
XII - Receber uma via do termo de consentimento livre e esclarecido, assinada também pelo 
pesquisador; 
XIII - Liberdade para retirar o consentimento a qualquer momento; 
XIV - Acesso aos resultados, questionários, exames, formulários, etc., realizados no estudo. 
 
 
Art. 42º - A Definição de consentimento enuncia-se conforme as seguintes normas: 
 
§1 – A Resolução 466/2012-CNS, item IV: “O respeito devido à dignidade humana exige que 
toda pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos 
ou grupos que, por si ou por seus representantes legais, manifestem a sua anuência à 
participação na pesquisa.” 
§2 – Ainda a Resolução 466/2012-CNS, item IV: “Entende-se por Processo de Consentimento 
Livre e Esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o 
convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, 
livre e esclarecida.” 



§3 – A Resolução 510/2016-CNS, Art. 15, onde se define que o registro do consentimento e do 
assentimento é o meio pelo qual se torna explícito o consentimento livre e esclarecido do 
participante ou de seu responsável legal, seja na forma escrita, sonora, imagética, ou em 
outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes, conforme 
informações em linguagem clara e de fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre 
a pesquisa. 
 
§4 - A assinatura do TCLE constitui apenas um momento do processo de consentimento e não 
implica necessariamente o momento final das ações éticas, considerando que todo 
consentimento, além de livre e esclarecido, também é renovável e revogável. 
 
Art. 43º - As regras mínimas para o Termo de Consentimento ser compreendido, formulado e 
preenchido são as seguintes: 
 
§1 – Admitir como uma de suas fontes o Código de Nuremberg (1947) quanto ao fato de 
estabelecer que o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial para a 
realização de qualquer pesquisa. 
§2 – Que a autonomia é essencial para que se dê o consentimento livre do participante da 
pesquisa, isto é, a capacidade do agente de expressar sua vontade, de se autodeterminar 
segundo uma legislação moral por ele mesmo estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou 
exógeno, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível. 
§3 – Em situação de vulnerabilidade, os participantes de pesquisa deverão contar com um 
sistema de proteção, podendo incluir sua vontade substituída pela concordância de um 
responsável. A presença de um responsável não deve, contudo, eliminar a manifestação do 
assentimento do participante da pesquisa. 
§4 - Considerar a distinção entre consentimento, que implica em autorizar, e assentimento, que 
implica em concordar.   
 
 
Art. 44º - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) deverá ser redigido levando 
em consideração a Res. CNS n.º 196/96-IV, entre outras normas. 
 
§1 – Do processo e registro deve ser efetuado conforme o Art. 15 da Resolução supracitada: 
“O Registro do Consentimento e do Assentimento é o meio pelo qual é explicitado o 
consentimento livre e esclarecido do participante ou de seu responsável legal, sob a forma 
escrita, sonora, imagética, ou em outras formas que atendam as características da pesquisa e 
dos participantes, devendo conter informações em linguagem clara e de fácil entendimento 
para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa.”  
 
§2 – Nos casos em que não houver registro de consentimento e assentimento, deve ser 
considerado o §1º do Art.15, onde se lê “Quando não houver registro de consentimento e do 
assentimento, o pesquisador deverá entregar documento ao participante que contemple as 
informações previstas para o consentimento livre e esclarecido sobre a pesquisa.” 
 
§3 – O pesquisador deverá também considerar o Art.16 da resolução, onde se lê que “O 
pesquisador deverá justificar o meio de registro mais adequado, considerando, para isso, o 
grau de risco envolvido, as características do processo da pesquisa e do participante.”, assim 
como “§1º. Os casos em que seja inviável o Registro de Consentimento ou do Assentimento 
Livre e Esclarecido ou em que este registro signifique riscos substanciais à privacidade e 
confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e 
pesquisado, a dispensa deve ser justificada pelo pesquisador responsável ao sistema 
CEP/Conep.”  
 
§4 – Deve ser redigido em linguagem acessível e deve contemplar todos os requisitos da Res. 
CNS n.º 196/96, IV, IV.1 e IV.2, incluindo endereço e telefone do pesquisador para o caso de 
necessidade de contato com o mesmo, pois no caso do relator do CEP manifestar dúvidas em 
sua leitura, entende-se que o TCLE não foi bem redigido pelo pesquisador. 
 
§5 – A Res. CNS n.º 196/96, IV.3.a,b,c,d,e e f prevê, entre outras normas, que é necessário a 
assinatura ou impressão dactiloscópica por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou seu 



representante legal e pelo pesquisador, e que o Termo de Consentimento deve ser elaborado 
em duas vias, ficando uma com o sujeito da pesquisa e outra arquivada pelo pesquisador, além 
das normas para o caso de haver qualquer restrição a liberdade dos sujeitos de pesquisa.  
 
§6 – Projetos de pesquisa realizados com menores de idade em creches, escolas, etc., 
requerem que os representantes legais dos sujeitos, familiar, tutor ou outros, devem ter 
conhecimento e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, mas também o 
consentimento do próprio sujeito, mesmo se em situação de limitação de competência para 
decisões autônomas, deve ser obtido, tal que os responsáveis pelas instituições (escolas, 
creches, etc.) não têm autoridade para dar ou assinar os TCLE, porém devem assinar o 
documento de autorização de contato com os sujeitos, assumindo as responsabilidades. 

 
§7 - O protocolo deve descrever os procedimentos para esclarecimento do sujeito (informação 
individual, em grupos, palestras, vídeos, etc.) e por quem será feito, incluindo, quando for o 
caso, a interposição de pessoas que não o pesquisador e recursos do orçamento da pesquisa 
para a adequada realização dessa etapa. 

 
§8 - O protocolo de pesquisa deve descrever as características da população a ser estudada, 
incluindo tamanho da amostra, faixa etária dos sujeitos, gênero, grupo étnico, estado geral de 
saúde, grupos sociais, descrição das razões para utilização de grupos vulneráveis, descrição 
dos planos de recrutamento de indivíduos e os procedimentos a serem seguidos. 
 
§9 – Deve-se respeitar o dever dos CEPs em analisar se, na seleção dos sujeitos de pesquisa, 
é respeitada a eqüidade e a justa distribuição de ônus e benefícios. 

 
§10 – Para sujeitos e grupos de pesquisa a obtenção correta do termo de consentimento deve 
levar em consideração minimamente os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 
I - Os riscos ou os desconfortos resultantes da participação na pesquisa não devem recair 
sobre os sujeitos de pesquisa, que deverão ter maiores benefícios com a pesquisa. 
II - O recrutamento de sujeitos não deve colocar ou, em casos particulares, deve evitar 
maximamente, porção desproporcional de riscos ou desconfortos da pesquisa num grupo de 
sujeitos em particular. 
III – Deve-se considerar se existe algum grupo populacional que pode ser mais suscetível aos 
riscos apresentados pelo estudo e se pode ser excluído do projeto, bem como deve-se assumir  
procedimentos para identificar tal grupo. 
IV - Os benefícios previstos para os sujeitos devem ser distribuídos com imparcialidade. 
V – Deve-se considerar se há outro grupo de potenciais sujeitos que necessitam mais desses 
benefícios. 
VI – Considerar devidamente se existe a inclusão de grupos de sujeitos vulneráveis e justificar 
sua inclusão, ou ainda considerar se existe a possibilidade de conduzir a pesquisa com algum 
grupo menos vulnerável, assim como quais tipos de custos ou inconveniências cada uma das 
opções implicaria. 
VII – Deve-se proceder de maneira que a seleção tenha por prioridade afastar os sujeitos 
considerados vulneráveis, como crianças, gestantes, pessoas com autonomia reduzida, 
pessoas pobres ou com pouca escolaridade, pacientes muito doentes, sobretudo se a pesquisa 
reunir tanto a perda de oportunidade de participar autonomamente da pesquisa quanto usufruir 
os benefícios delas advindos. 
VIII – Proteger sujeitos suscetíveis a pressões, como em situações de dependência por 
recrutamento de funcionários, alunos, militares, etc. ou, quando for o caso, utilizar-se de meios 
para minimizar as pressões ou reduzir seu impacto. 

 
Art. 45º - O Termo de Assentimento é definido e regido pelos seguintes critérios e normas:  
 
§1 – O significado de “assentimento” refere-se a uma forma de consentir, isto é, por meio do 
assentimento o agente concorda, aquiesce, demonstra estar de acordo, e a definição de 
Assentimento é enunciada pela Resolução 466/2012-CNS, item II.24, onde se explicita que o 
Termo de Assentimento é o documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou 
para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem 
devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo 
do consentimento de seus responsáveis legais.  



I – Conforme a RES. 466/2012-CNS, assentimento livre e esclarecido é a anuência do 
participante da pesquisa; conforme a RES. 510/2016-CNS, também assentimento livre e 
esclarecido é anuência do participante da pesquisa; 
II - Conforme a RES. 466/2012-CNS, assentimento livre e esclarecido refere-se a criança, 
adolescente ou legalmente incapaz; conforme a RES. 510/2016-CNS, criança, adolescente ou 
indivíduos impedidos de forma temporária ou não de consentir, na medida de sua 
compreensão e respeitadas suas singularidades; 
III - Conforme a RES. 466/2012-CNS, tais participantes devem ser esclarecidos sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 
incômodo que esta possa lhes acarretar; conforme a RES. 510/2016-CNS, deve-se garantir 
esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, justificativa, objetivos, métodos, potenciais 
benefícios e riscos; 
IV - Conforme a RES. 510/2016-CNS, a obtenção do assentimento não elimina a necessidade 
do consentimento do responsável. 
 
§2 - O registro do assentimento deve ser claro, não pode dar margem para ambiguidades e 
deve se dar em linguagem compreensível à criança ou adolescente. 
 
§3 - O assentimento pode se dar sob a forma escrita, sonora, imagética, ou em outras formas 
que atendam às características da pesquisa e principalmente dos participantes. 
 
§4 - O assentimento deve incluir todas as informações necessárias à obtenção do 
consentimento da criança ou adolescente em relação aos procedimentos da pesquisa, dentro 
de sua capacidade de discernimento, e respeitada suas singularidades.  
 
§5 - O assentimento não dispensa o consentimento dos responsáveis legais do participante da 
pesquisa. 
 
§6 – As Delimitações para assentimento devem seguir os seguintes critérios: 
I - Relativamente incapaz refere-se aos sujeitos de 16 a 18 anos de idade, os quais devem ser 
acompanhados (a decisão deve ser acompanhada junto a); 
II - Absolutamente incapaz refere-se aos sujeitos com idade igual ou inferior a 16 anos, os 
quais devem ser representados (a decisão deve ser representada e substituta). 

 
§7 - Os objetivos do assentimento devem compreender: 
I - O objetivo primário do assentimento é o de obter a anuência do participante da pesquisa 
sujeito a representação legal, casos em que a vontade do participante da pesquisa é 
substituída pela de seu representante, em conformidade com o código civil, (Lei 10.406/2002): 
“Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de dezesseis anos. Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos 
limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado.” 
II – O mesmo objetivo deve ser entendido em conformidade a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, ratificado pelo Brasil em 1990, tal que a relação construída a partir do poder familiar é 
a do dever legal de cuidado, proteção e vigilância, isto é, os representantes, ao respeitarem e 
protegerem os direitos das crianças e dos adolescentes, não o fazem a partir da autonomia de 
sua vontade, mas no legítimo e melhor interesse do representado, incluindo os meios e ações 
para construir a autonomia responsável na tomada de decisões dos não autônomos ou 
“incapazes”. 
III – Os objetivos e ações de assentimento devem respeitar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente prescreve (Lei 8.069/1990), especialmente onde se lê que “Art. 3º A criança e o 
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.”. 
IV – Os objetivos e ações deve assegurar o reconhecimento da capacidade progressiva de 
autodeterminação da criança e do adolescente, apesar de sua vulnerabilidade e em função 
dela, conforme a Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia das Nações 
Unidas (1959) e a Convenção dos Direitos da Criança (1989). 



V – Deve-se também reconhecer a Resolução 466/2012 e a Resolução 510/2016, do Conselho 
Nacional de Saúde, onde é proposta uma solução subjetiva para garantir o consentimento da 
criança ou adolescente na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. 
VI - E a Resolução 466/2012-CNS, item III.1.a: “Compreende-se que obtenção do assentimento 
da criança ou do adolescente implica no 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”. 
 
Art. 46º - As regras de privacidade e a confidencialidade devem ser garantidas quanto ao 
consentimento e assentimento, considerando os seguintes critérios:  
I - Privacidade deriva da autonomia e engloba conteúdos diversos, como a intimidade da vida 
privada, a honra das pessoas, etc., garantindo a pessoa o direito de limitar a exposição de seu 
corpo, sua imagem, dados de prontuário, julgamentos expressos em questionários, etc.  
II - Confidencialidade se refere à responsabilidade sobre as informações recebidas ou obtidas 
pelo pesquisador em relação a dados pessoais do sujeito da pesquisa.  
III - Ambas devem estar asseguradas explicitamente no protocolo de pesquisa e no TCLE, 
conforme a Res. CNS n.º 196/96, IV.1.g. 
IV - Deve ser assegurado ao sujeito da pesquisa que os dados pessoais oriundos da 
participação na pesquisa serão utilizados apenas para os fins propostos no protocolo, conforme 
Res. CNS n.º 196/96 IV.3.f. 
V – Qualquer norma interna da FMP que seja incluída para garantir o consentimento, a 
privacidade e a confidencialidade, devem estar orientadas pela Res. CNS n.º 196/96-III.3.i, que 
prescreve a obrigação de prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a 
privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das 
informações em prejuízo das pessoas e/ou comunidades, inclusive em termos de auto-estima, 
de prestígio e/ou econômico/financeiro, assim como o item III.3.t, que prescreve a obrigação de 
utilizar os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu 
protocolo.  
VI – É responsabilidade do pesquisador, garantir as medidas seguras para a confidencialidade 
dos dados de pesquisa.  
VII – Caso existam limites da capacidade do pesquisador em salvaguardar a confidencialidade 
ou existam possíveis quebra de confidencialidade, os indivíduos participantes devem ser 
informados desses limites ou dessas possibilidades e suas consequências. 
VIII - deve-se da mesma forma preservar privacidade e confidencialidade para as pesquisas 
que envolverem dados institucionais, por exemplo, pesquisas organizacionais em 
administração, pedagogia, psicologia, etc. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
DO PARECER CONSUBSTANCIADO  

 
 
Art. 47º - O parecer consubstanciado é de responsabilidade do CEP, conforme Res. CNS n.º 
196/96-VII.13.b, sendo resultante da discussão e deliberação do Comitê, então assinado pelo 
Coordenador para expressar a aprovação do CEP e não do relator, cuja identificação não deve 
ser divulgada externamente ao CEP, garantindo as seguintes normas: 
I – A Resolução supracitada prevê que o CEP deve emitir o Parecer Consubstanciado por 
escrito, num prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do protocolo de pesquisa, a 
partir da análise do(s) relator(es) e apreciação pelo CEP. 
II - A Resolução supracitada prevê que o parecer final deve esclarecer a necessidade de 
apresentação de relatórios parciais e finais, explicitando as datas previstas, a notificação de 
eventos adversos e eventuais modificações no protocolo, assim como, quando for o caso, citar 
o encaminhamento à Conep, explicitando que a pesquisa só poderá ser iniciada após o 
recebimento da aprovação da Conep. 
III - O Parecer Consubstanciado do CEP deve ser incorporado ao Protocolo. 
IV - Conforme Res. CNS n.º 196/96, os pareceres devem ser “aprovados”; “aprovados com 
recomendação”, “pendentes” ou “ não aprovado’’. 
V – “Aprovado” significa que o protocolo é suficiente; “aprovado com recomendação” significa 
que o quesito a ser atendido não é impeditivo para o início da pesquisa; “pendentes” não 



significa aprovado, mas que, para a aprovação e o início da pesquisa se exige o atendimento 
prévio das solicitações; “ não aprovado’’ significa a existência de questão eticamente incorreta, 
não aceitável e que demandaria uma modificação importante. 
VI – Em caso de “não aprovado”, havendo interesse, o pesquisador poderá apresentar outro 
protocolo. 
 
Art. 48º - As considerações do parecer consubstanciado devem incluir os seguintes critérios: 
I – Deve garantir a clareza, objetividade, concisão, completude, fundamentação, diretividade e 
adequação às normas. 
II – Deve informar obrigatoriamente os dados identificadores do projeto de pesquisa, como 
nome do projeto, pesquisador responsável, instituição responsável, CEP de origem, área 
temática; 
III – Deve descrever sucintamente as justificativas e objetivos do projeto, descrever claramente 
o desenho e metodologias do projeto, como grupos experimentais, procedimentos, indicadores 
de resultado, tipo de estudo, fase de pesquisa; 
IV – Deve fornecer referência sucinta aos critérios de participação, como recrutamento, critérios 
de inclusão/exclusão, interrupção da pesquisa; 
V – Deve apresentar identificação dos riscos e possíveis benefícios aos sujeitos.  
VI – Deve se basear na pertinência e valor científico do estudo proposto, na adequação da 
metodologia aos objetivos perseguidos, no grau de vulnerabilidade dos sujeitos e medidas 
protetoras propostas, na avaliação dos riscos-benefícios. 
VII – Explicitar a adequação do projeto às Resoluções do CNS a respeito da pesquisa com 
seres humanos, incluindo a instrução completa e adequada do processo, a presença dos 
compromissos exigidos do pesquisador, patrocinador e instituição responsáveis, a identificação 
dos responsáveis pelo atendimento, acompanhamento e recebimento dos sujeitos de pesquisa. 
VIII – Deve explicitar a adequação do projeto em relação à garantia dos direitos fundamentais 
do sujeito de pesquisa, como informação, privacidade, recusa inócua, desistência, indenização, 
ressarcimento, continuidade do atendimento, acesso ao pesquisador e CEP, etc; 
IX – Não deve exagerar as expectativas de benefício, não deve minimizar os riscos e 
desconfortos, não deve autorizar abertura injustificada de dados e prontuários, não deve 
apresentar observações de natureza pessoal, afirmações não fundamentadas insinuações, ou 
expressões lacônicas e formatação como formulário; 
X – Deve apresentar conclusão clara e objetiva, com indicação de um dos resultados previstos, 
isto é, aprovação, pendência ou não-aprovação, enumerar as pendências ou motivos de não-
aprovação, ser assinado pelo coordenador do CEP ou Conep, citando sua data de reunião, 
comunicar ao pesquisador seu encaminhamento à Conep, com aviso de aguardo do 
pronunciamento deste para o início do estudo. 
 
Art. 49º - As emendas e extensões do parecer consubstanciado devem ser compreendidas 
conforme as seguintes diretrizes: 
I - Emenda é qualquer proposta de modificação no projeto original, apresentada mediante 
justificativa, e extensão é a proposta de prorrogação ou continuidade da pesquisa com os 
mesmos sujeitos recrutados, sem mudança essencial nos objetivos e na metodologia do 
projeto original.  
II – O CEP poderá solicitar que as emendas sejam apresentadas de forma clara e suscinta, 
identificando a parte do protocolo a ser modificado e suas justificativas.  
 
Art. 50º - O CEP deverá encaminhar para a CONEP os seguintes documentos referentes a 
aprovação dos projetos de pesuisa: 
I - Cópia dos protocolos de pesquisa completos que necessitam apreciação, com as eventuais 
modificações solicitadas pelo CEP, de preferência com as páginas rubricadas, anexando seu 
parecer consubstanciado; 
II - Projetos em que não houve consenso e que se necessite a manifestação da Conep; 
III - Notificações de eventos adversos graves, após apreciação e parecer quanto às medidas 
imediatas tomadas pelo pesquisador e outras orientações ao mesmo; 
IV - Relatórios trimestrais sobre o funcionamento do CEP, incluindo uma planilha com o 
número de projetos analisados, aprovados e não aprovados; 
 
 



Art. 51º - São responsabilidades do CEP após aprovação do projeto de pesquisa: 
I - O acompanhamento de protocolos de pesquisa após sua aprovação pelo CEP é 
responsabilidade do CEP, que não se exaure com a aprovação do protocolo de pesquisa pelo 
mesmo ou pela Conep, mas, implica sua co-responsabilidade aos aspectos éticos da pesquisa, 
conforme os seguintes critérios: 
I – Conforme o item VII.13.d, da Resolução CNS n.º 196/96, solicitar relatórios anuais parciais 
ou finais aos pesquisadores.  
II – Determinar e explicitar aos pesquisadores, através do parecer, as datas de solicitação de 
seus respectivos relatórios, registradas na Folha de Rosto do protocolo, podendo elaborar um 
“Formulário para Relatório” a ser preenchido pelo pesquisador, contendo questões referentes 
aos aspectos científicos e éticos. 
III – Conforme os itens VII.13.f e g, da Resolução CNS n.º 196/96, “receber dos sujeitos da 
pesquisa ou de qualquer outra parte denúncia de abusos (...) decidindo pela continuidade, 
modificação ou suspensão da pesquisa (...)”, e “requerer instauração de sindicância à direção 
da instituição em caso de denúncia de irregularidades de natureza ética nas pesquisas (...)”.  
IV – Conforme o item V.1.e, da Resolução CNS n.º 251/97, é permitido ao CEP “convocar 
sujeitos da pesquisa para acompanhamento e avaliação”. 
V – Conforme o item VII.13. g, da Res. CNS n.º 196/96, em caso de realização de pesquisas 
não aprovadas ou a continuidade de pesquisas ainda não aprovadas, o CEP deve “requerer 
instauração de sindicância à direção da instituição em caso de denúncia de irregularidades de 
natureza ética nas pesquisas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


