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Programas de pesquisaProgramas de pesquisa ComitêsComitês

Cadastramento totalmente online via SGP
O cadastramento de projetos de pesquisa, via SGP, está

sendo realizado totalmente online. Portanto, não há mais 
necessidade da entrega de impressos na secretaria da 
CCPq.

Os documentos continuam sendo emitidos, preenchidos 
e impressos via SGP, para assinatura, conforme já ocorria. 
Após a obtenção das assinaturas, os documentos devem 
ser digitalizados (“scaneados”), preferencialmente, em pdf 
(ou jpg) e os arquivos anexados no SGP. Inclusive os 
documentos da CEUA.

Os documentos específicos do CEP devem ser anexados 
diretamente na Plataforma Brasil.

Após esses procedimentos, o pesquisador receberá um e-
mail sobre (1) o sucesso na efetivação do protocolo do 
projeto, já contendo o número do mesmo; ou (2) a “falta”
de algum documento, que deverá ser providenciado pelo 
pesquisador.

Currículo Lattes
É obrigatório que todos os envolvidos no projeto tenham 

o C. Lattes atualizado. Porém, agora o URL (ex. 
http://lattes.cnpq.br/0009613666274466) do C. Lattes dos 
alunos deverá ser inserido no SGP, ficando disponível para 
o parecerista acessar. 

Prazo para reformulação de projetos de pesquisa
Lembramos a todos que, após a avaliação do projeto pelo 

parecerista e a liberação do parecer no SGP, o pesquisador 
tem o prazo máximo de 60 dias para efetuar e reenviar a 
reformulação, via SGP.

Transcorrido esse prazo, sem reformulação pelo 
pesquisador, o projeto é retirado, não sendo mais avaliado 
e não podendo ser realizado.

O mesmo procedimento é realizado pelo CEP e pela 
CEUA.

Quando um projeto é retirado por um dos comitês (CAPI, 
CEP ou CEUA), em razão da falta de reformulação, 
automaticamente, deixa também de ser avaliado no outro 
comitê.
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Sobre o cadastro de projetos de pesquisa na Plataforma Brasil é

importante observar: (1) a necessidade de que todos os 
participantes do projeto (alunos, técnicos e professores), e não 
somente o pesquisador responsável, sejam cadastrados na 
Plataforma Brasil e vinculados ao projeto; (2) que os 
questionários que não puderem ser inseridos no corpo do texto 
do projeto, em razão do limite de palavras, sejam enviados como 
arquivo anexado. 

O Campo "Área temática", que consta no preenchimento do 
projeto na Plataforma Brasil e na Folha de Rosto, é relativo a 
“áreas temáticas especias”, conforme listado abaixo.
Área 1. Genética Humana e subárea diferente de “Trata-se de pesquisa 
envolvendo genética humana não contemplada acima”
Área 2. Reprodução Humana e subárea diferente de “Trata-se de 
pesquisa envolvendo reprodução humana não contemplada acima" 
Área 4. Equipamentos, insumos e dispositivos para saúde novos, ou não 
registrados no país 
Área 5. Novos procedimentos ainda não consagrados na literatura
Área 6. Populações Indígenas
Área 7. Biossegurança
Área 8. Pesquisa com cooperação estrangeira" 

Este campo deve ser preenchido apenas quando se tratar de 
uma destas áreas temáticas. Caso contrário, o projeto é também 
avaliado pela CONEP.
Contribuição: Profa. Dra. Gisele Alborghetti Nai (Coordenadora do CEP)

Comissão Interna de Biossegurança (CIBio)
A CIBio da Unoeste é vinculada à Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio) e tem a responsabilidade da avaliação de 
projetos que envolvem Organismo Geneticamente Modificados 
(OGMs) e derivados, garantindo a biossegurança do meio 
ambiente, da agricultura, saúde humana e animal.

A UNOESTE obteve o CQB Número 346/12 em 27/09/2012, 
estando habilitada a desenvolver trabalhos de pesquisa com 
OGMs da Classe de Risco I.

Assim, projetos que envolvem OGM devem ser previamente 
encaminhados a CIBio, conforme o Modelo de Requerimento, 
para avaliação dos aspectos de biossegurança.
Contribuição: Prof. Dr. Luiz Gonzaga Esteves Vieira (Presidente da CIBio)

EventosEventos

O ENEPE será realizado no período de 21 a 24 de outubro e está
com inscrições abertas para o envio de trabalhos até o dia 12 de 
agosto, com pagamento até 15/8. As informações para inscrição 
e normas para envio de trabalhos estão disponíveis na página do 
evento www.unoeste.br/enepe
Também estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio Científico 
Unoeste e para o 2º Prêmio Unoeste Solidária.


