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APRESENTAÇÃO  

O Plano Anual de Capacitação está previsto na Norma Operacional 001/2013 do Conselho Nacional 

de Saúde que estabelece a obrigação dos CEPs de promover atividades de capacitação para os membros e 

para a comunidade externa.  

São estabelecidas neste plano, as ações de capacitação que foram desenvolvidas durante o ano de 

2020, 2021 e 2022 em consonância com os objetivos e finalidades do sistema CEP/CONEP.  

 

 

OBJETIVOS  

Realizar atividades de capacitação de pesquisadores;  

Dar visibilidade às atribuições e finalidade do CEP;  

Capacitar todos os membros do CEP;  

 

PÚBLICO-ALVO  

- Servidores do UNIFUCAMP (visa aprimorar o conhecimento da comunidade acadêmica sobre as 

atribuições do Comitê de Ética em Pesquisa, suas exigências e procedimentos internos, buscando reduzir o 

impacto no cronograma dos projetos submetidos e elevar a qualidade destes);  

- Membros do Comitê de Ética em Pesquisa (Visa aprimorar o conhecimento dos membros do Comitê e 

aprimorar a qualidade das avaliações éticas realizadas). 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

- Desenvolvimento, capacitação e qualificação dos membros do CEP, pesquisadores e da comunidade;  

- Maior comprometimento dos membros do CEP com suas metas e necessidades;  

- Transparência e clareza quanto às ações do CEP;  

- Divulgação da existência e importância do CEP;  
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OFERTA DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO CEP FUCAMP – 2019  

Eventos de capacitação 

Pelo menos uma vez no ano é realizado um evento de capacitação que oferece palestras, mesas 

redondas, debates, sobre temas relacionados à pesquisa e ética. 

Como não estávamos citando nos relatórios anteriores os eventos de capacitação oferecidos pelo 

CEP Fundação Carmelitana Mário Palmério, vamos disponibilizar aqui o tem sido trabalhado. 

ANO 2020 

- Palestra sobre a importância e obrigatoriedade da análise do Comitê de Ética em Pesquisa dos 

projetos que envolvam seres humanos, desenvolvidos no UNIFUCAMP. Foi realizada de forma online 

utilizando o Google meet devido ao momento de pandemia. A palestra foi divulgada no site da Instituição 

e esteve disponível para toda a comunidade. 

ANO 2021 

- Palestra sobre o trabalho dos Comitês de Ética em tempos de pandemia. A palestra foi realizada 

no anfiteatro do UNIFUCAMP respeitando todas as regras de distanciamento, lavagem das mãos com 

álcool, uso de máscaras, etc. A palestra aconteceu no mês de maio, foi aberta ao público em geral e 

divulgada no site da Instituição. 

         - No mês de outubro aconteceu a palestra sobre as Pesquisas submetidas ao CEP/ Fundação 

Carmelitana Mário Palmério versus pesquisas que dispensam avaliação do CEP. O evento foi divulgado na 

página do UNIFUCAMP e esteve aberto ao público interessado. 

 

ANO 2022  

Primeiro semestre 

- Mesa redonda com participação de alunos e pesquisadores que submeteram projetos para o Comitê 

de ética em Pesquisa e membros do CEP/Fundação Carmelitana Mário Palmério onde abordaram as 

dificuldades encontradas, pontos positivos e negativos referentes a submissão e tramitação dos projetos na 

Plataforma Brasil. O evento ocorreu em junho, foi aberto ao público em geral e divulgada no site da 

Instituição. 



                                                

                                           
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  
                                                     

Segundo semestre 

Palestra no anfiteatro do UNIFUCAMP, no dia 17 de outubro de 2022, ministrada pela professora 

Suzele Sany Lacerda Alves. A professora faz parte como relatora do CEP Fundação Carmelitana Mário 

Palmério e dissertou sobre o tema “A importância da pesquisa de campo.” 
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Doutora Cristina Soares de Sousa 

Coordenadora do CEP/FUCAMP 


