
COLEGIADO DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 2021 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

Mês Data das Reuniões CEP* 
Data limite para 

protocolo do 
projeto 

Março 18 11 

Abril 22 15 

Maio 27 20 

Junho 24 17 

Julho Recesso Recesso 

Agosto 26 19 

Setembro 23 16 

Outubro 21 14 

Novembro 25 18 

Observações*: 
 

➢ As datas das reuniões podem sofrer mudanças de acordo com as 

atividades do calendário acadêmico e feriados. 

 

➢ Os trabalhos devem ser protocolados na Coordenação de Pesquisa ou 

via e-mail (ver informações necessárias para esta modalidade de 

protocolo), IMPRETERIVELMENTE, seis dias úteis antes da data de 

cada reunião. Os trabalhos protocolados após o prazo de seis dias 

serão alocados na reunião do mês subsequente. 

 

➢ No ato do protocolo será feita conferência dos documentos necessários 

anexados ao trabalho, caso falte algum, o protocolo não será efetuado 

até que o trabalho esteja de acordo com o que se pede na 

Normalização do Colegiado de Ética em Pesquisa do UNIARAXÁ 

(http://site.uniaraxa.edu.br/comite-de-etica-em-pesquisa/). 

 

➢ Se a quantidade de trabalhos para uma reunião for superior a 10, os 

trabalhos excedentes serão avaliados na reunião do mês subsequente. 

Porém se o número de excedentes for igual ou superior a 8, poderá 

haver uma reunião extraordinária, a ser acordada pelos membros do 

Colegiado, para avaliação destes trabalhos em data pré-determinada. 

 

➢ O Parecer será entregue impresso somente ao Professor 

Orientador ou em formato digital (PDF) para ambos os 

pesquisadores envolvidos no projeto. 

 

➢ Após a entrega do parecer, o pesquisador tem um prazo máximo de 30 

(trinta) dias para retornar ao CEP com as devidas adequações.  

 

➢ O pesquisador só deve retornar ao CEP com as correções do seu 

projeto caso este tenha o status de PENDENTE ou NÃO APROVADO. 

 

➢ Os projetos em que o parecer tenha status de APROVADO ou 

APROVADO COM RECOMENDAÇÕES, não necessitam de nova 

avaliação pelo CEP, basta estarem adequados, conforme 

recomendações no parecer, para apresentação à Banca Avaliadora dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 

➢ O CEP possui o prazo máximo de 30 (trinta) dias para dar um retorno 

ao pesquisador após a entrega da resposta ao primeiro parecer.  

 

➢ O Parecer final deve ser anexado ao Trabalho de Conclusão de Curso 

antes de ser protocolado junto a Coordenação de Curso. 

 

➢ Caso tenha dúvidas entre em contato pelo telefone (34) 3669-2018 

ou pelo e-mail cep@uniaraxa.edu.br 

 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Danielle Rodrigues dos Santos 

Coordenadoria de Pesquisa 

http://site.uniaraxa.edu.br/comite-de-etica-em-pesquisa/

