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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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RESOLUÇÃO Nº 028/2015 DE 24 ABRIL DE 2015 

 

Convalida a Resolução 

022/CS/2015 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano, no uso de suas atribuições legais e, 

considerando: 

 

I – A Lei 11.892 de 28/12/2008; 

II – O Estatuto do IF Goiano; 

III – Regimento Interno do Conselho Superior, RESOLVE: 

 

Art. 1° Convalidar a Resolução 022/CS/2015 de 24 de abril de 2015. 

 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Original Assinado 

Vicente Pereira de Almeida 

Presidente do CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 022/2015 DE 25 DE MARÇO DE 2015 

 

Aprova, ad referendum, alterações no 

Regimento Interno do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do IF Goiano  

 

O REITOR, NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF 

Goiano, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 17 de janeiro de 

2012, publicado no DOU de 18 de janeiro de 2012, considerando a Lei 11.892 de 

28/12/2008, o Estatuto do IF Goiano, o Regimento Interno do Conselho Superior e, ainda 

 

I – a não possibilidade de apreciação da referida matéria na I Reunião Ordinária do Conselho 

Superior/2015; 

II – a não possibilidade de aguardar a realização da I Reunião Extraordinária para apreciação 

da presente matéria devido à urgência em regularizar o acervo documental do CEP frente à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)  

III – a necessidade de garantir a renovação do registro do CEP na CONEP, RESOLVE: 

 

Art. 1° Aprovar, ad referendum, alterações no Regimento Interno do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Instituto Federal Goiano. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Original Assinado 

Vicente Pereira de Almeida 

Presidente do CS 

 



 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

 

Dispõe sobre o Regimento 

Interno do Comitê de Ética em 

Pesquisa do IF Goiano 
 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano (CEP IF Goiano) é um colegiado multi e transdisciplinar independente, 

com munus público, implantado nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

§1º O CEP IF Goiano avaliará os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos, baseando-se na Resolução CNS 466/12, que defende a integridade, os interesses e a 

dignidade dos sujeitos. 

§2º O CEP IF Goiano, de acordo com as normas vigentes, no que diz respeito aos aspectos 

éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, constitui-se uma instância colegiada de 

natureza consultiva, deliberativa e educativa, vinculado à Comissão Nacional de Ética e 

Pesquisa (Conep). 

§3º Os membros do CEP IF Goiano terão total independência na tomada de decisões, durante 

o exercício das suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações recebidas. 

§4º Os membros do Comitê deverão isentar-se de envolvimento financeiro e conflitos de 

interesse.  

§5º Os membros não poderão sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores 

hierárquicos ou pelos interessados em determinada pesquisa e devem isentar-se da tomada de 

decisões quando envolvidos na pesquisa em análise. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º O Comitê será composto por membros designados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação - PROPPI/IF Goiano, respeitadas as recomendações contidas nas 

normas vigentes. 

§1º Os membros do CEP IF Goiano serão designados pelo Reitor, por meio de Portaria. 



 

 

§2º O CEP IF Goiano será constituído por colegiado com o mínimo de 07(sete) membros, 

incluindo servidores (docentes e técnicos administrativos) e, dentre eles 01 (um), membro da 

sociedade, representando os usuários da instituição. 

§3º O CEP IF Goiano poderá variar na sua composição, dependendo das especificidades da 

instituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas, preferencialmente com pelo menos 1 

(um) membro representante de cada câmpus/Reitoria. 

§4º O CEP IF Goiano deverá ter mais da metade de seus membros pertencentes a categorias 

profissionais diferentes, contemplando ambos os gêneros. Poderá ainda contar com assessores 

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

§5º No caso de pesquisas com grupos vulneráveis, comunidades e coletividades, deverá ser 

convidado um representante, como membro “ad hoc” do CEP IF Goiano para participar da 

análise do projeto específico. 

§6º Caso o membro solicite desligamento do CEP, a PROPPI solicitará a indicação de outro 

membro ao câmpus. Caso não haja indicação, outro câmpus ou a Reitoria poderá indicar. 

§7º Membros que necessitem de afastamento temporário, superior a 90 (noventa) dias, 

deverão encaminhar à secretaria do CEP IF Goiano solicitação apresentando o período de 

afastamento e o motivo. 

§8º O tempo máximo de afastamento será de 180 (cento e oitenta) dias.    

Art. 3º A duração do mandato dos membros do CEP IF Goiano será de 03 (três) anos, sendo 

permitida uma recondução. 

Parágrafo único. Durante o período de vigência do mandato, os membros docentes terão 

direito a 4 (quatro) horas aulas semanais e os técnicos administrativos a 4 (quatro) horas 

semanais a serem computadas na jornada de trabalho para se dedicarem às atividades do 

comitê. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4º O CEP IF Goiano terá um coordenador e um subcoordenador, membros do quadro 

efetivo do IF Goiano, eleitos por seus pares. 

Parágrafo único. O apoio logístico e administrativo será viabilizado pela PROPPI/IF Goiano 

que indicará um Secretário Executivo. 

Art. 5º Ao coordenador compete:  

I - convocar reuniões;  

II - presidir reuniões;  

III - designar relatores a cada reunião;  

IV - distribuir para os relatores os projetos de pesquisa e ou demais documentos 

encaminhados ao Comitê. 

Art. 6º Ao subcoordenador compete:  

I - substituir o coordenador nos seus impedimentos. 

Art. 7º As deliberações do Comitê serão aprovadas por maioria simples dos membros 

presentes. 

§ 1º Fica estabelecido o quórum de 2/3 (dois terços) do Comitê para a instalação das reuniões 

em primeira convocação. Não havendo quórum em primeira convocação, o comitê poderá ser 



 

 

instalado em segunda convocação, decorridos 30 (trinta) minutos, com a presença de ½ 

(metade) do Comitê. Sem o quórum estabelecido, o CEP IF Goiano não pode deliberar. 

§2º As reuniões ocorrerão, ordinariamente, uma vez por mês e as reuniões extraordinárias 

poderão ser convocadas pelo coordenador ou por solicitação de, no mínimo, ½ (metade) dos 

membros. 

§3º O horário de funcionamento do CEP será de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 

para atendimento ao público em geral e aos pesquisadores. 

§4º Em toda reunião será redigida a ata, na qual constarão as deliberações da plenária, a data e 

o horário de início e término da reunião, o registro nominal dos presentes e ausentes e as 

justificativas das ausências. 

Art. 8º Os membros do Comitê que deixarem de comparecer, injustificadamente, a 3 (três) 

reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, durante o ano, serão excluídos e a sua 

substituição se dará por outro membro preferencialmente da mesma área e do mesmo 

câmpus/Reitoria, indicado pela PROPPI/IF Goiano. 

§ 1º As frequências dos membros serão controladas, pela secretária do CEP, via registro de 

ata. 

Art. 9º Cada câmpus e a Reitoria deve enviar pelo menos um de seus representantes para 

compor o quórum necessário para cada reunião do CEP IF Goiano. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10. São atribuições do CEP IF Goiano:  

a. Analisar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive os multicêntricos, de 

modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos voluntários participantes nas 

pesquisas.  

 

b.  Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir 

da data do parecer do relator. A análise de cada protocolo culminará com seu enquadramento 

em uma das seguintes categorias: 

I - Aprovado: quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para execução.  

II - Com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese em que serão 

solicitadas alterações ou complementações do protocolo de pesquisa. Por mais simples que 

seja a exigência feita, o protocolo continua em “pendência”, enquanto esta não estiver 

completamente atendida.  

III - Não aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo são de tal 

gravidade que não podem ser superados pela tramitação em “pendência”.  

IV - Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas às 

pendências apontadas ou para recorrer.  

  

V - Suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser interrompida por 

motivo de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa.  

VI - Retirado: quando o Sistema CEP/Conep acatar a solicitação do pesquisador responsável 

mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua avaliação ética. Nesse caso, o 

protocolo é considerado encerrado.  

 



 

 

c. Manter guarda confidencial de todos os dados obtidos e arquivamento do protocolo 

completo por um período de 5 (cinco) anos após o encerramento do estudo. 

 

d. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos por meio de relatórios periódicos dos 

pesquisadores e/ou outros procedimentos. 

e. Receber dos sujeitos da pesquisa, ou de qualquer outra parte, denúncias de abusos ou 

notificação sobre eventos adversos, que possam alterar o curso normal do estudo, decidindo 

pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o 

termo de consentimento.  

f. Solicitar à direção da Instituição, instauração de sindicância em casos de denúncias e 

irregularidades de natureza ética nas pesquisas e comunicar ao Conep, os casos comprovados. 

g. Manter comunicação regular e permanente com o Conep. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Os casos omissos serão decididos pelo CEP IF Goiano, salvaguardado o que 

preconiza a legislação vigente. 

Art. 12. O presente Regimento, depois de aprovado, somente poderá ser modificado em 

reunião expressamente convocada para esta finalidade e aprovada por 2/3 (dois terços) dos 

membros do CEP IF Goiano e submetido para a aprovação do Conselho Superior. 

Art. 13. Este Regimento foi aprovado pela Resolução nº 022/2015 de 25 de março de 

2015,convalidada pela Resolução nº 028/2015 de 24 abril de 2015, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

 

 


