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Cadastramento totalmente online via SGP
A partir de 22/11, o cadastramento de projetos de 
pesquisa, via SGP, será totalmente online. Os documentos 
serão também anexados e não será mais necessária sua 
entrega na secretaria da CCPq.
No caso de projeto que necessite da avaliação do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP), o cadastramento deve ser 
simultâneo no SGP e na Plataforma Brasil. No SGP, devem 
ser anexados apenas os documentos específicos do 
CAPI/CCPq e na Plataforma Brasil devem ser anexados os 
documentos do CEP.
Elencamos abaixo os passos para os novos procedimentos:
1. Preenchimento das informações sobre o projeto, 
anexação do arquivo do projeto (telas 1 a 7 do SGP) e 
submissão do projeto (todos procedimentos que já eram 
realizados e continuam da mesma forma);
2. Preenchimento do Cronograma do SGP (procedimento 
que já era realizado e continua da mesma forma);
3. Geração, preenchimento e impressão dos documentos 
do CAPI/CCPq e CEP ou CEUA (quando for o caso) para 
obtenção das assinaturas dos responsáveis (procedimentos 
que já eram realizados e continuam da mesma forma);
4. Digitalização (“scanear”) dos documentos (.pdf ou .jpg, 
preferencialmente) já assinados e inserção no SGP.
Obs. Documentos específicos do CAPI/CCPq e da CEUA (quando 
for o caso) devem ser anexados no SGP. Porém, os documentos 
específicos do CEP devem ser anexados APENAS na Plataforma 
Brasil (não mais no SGP), obtendo, assim, o número CAAE 
(Certificado de Apresentação para Apreciação Ética).
Para projetos envolvendo seres humanos, é necessário o 
cadastramento simultâneo no SGP e na Plataforma Brasil para a 
emissão do protocolo pela CCPq. Desse modo, a avaliação no 
CAPI/CCPq e na Plataforma Brasil ocorrerão simultaneamente.
5. Após o cadastramento, a CCPq conferirá os documentos 
anexados (parecerista avaliará a adequação) e enviará um 
e-mail avisando: (1) sobre a “falta” de algum documento, 
que deverá ser providenciado pelo pesquisador; ou (2) 
sobre o sucesso na efetivação do protocolo do projeto, já
contendo o número do mesmo.
Sobre o 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 
será inserido no SGP, ficando disponível para o parecerista 
acessar e avaliar. 
Veja mais informações no comunicado enviado pela CCPq, via e-
mail, em 21/11/2012.
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Já estão disponíveis online os artigos completos do ENEPE 
2012, publicados nas Revistas Colloquium Agrariae (v.8, n. 
Especial, 2012), Exactarum (v.3, n. Especial, 2012), 
Humanarum (v.9, n. Especial, 2012) e Vitae (v.4, n. 
Especial, 2012). Para ler os artigos e fazer sua submissão 
online, acesse www.unoeste.br/revistas

Conforme comunicados anteriores, é necessário que 
todos os pesquisadores da UNOESTE realizem o 
cadastramento na Plataforma Brasil, pois os projetos que 
envolvem seres humanos devem ser cadastrados nesta 
Plataforma para a avaliação ética.

Para o cadatramento do pesquisador é necessário ter 
digitalizado um documento com foto (ou documento e 
foto em arquivos separados) e ter o Currículo Lattes 
atualizado para inserção do URL (ex. 
http://lattes.cnpq.br/0009613666274466).
Acesse http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil

No dia 9/11/2012, o CEP da UNOESTE obteve a renovação 
para seu funcionamento por mais 3 anos (Ofício Circular n. 
414/2012 – CONEP/CNS/MS). Atualmente o CEP é
coordenado pela Profa. Dra. Gisele Alborghetti Nai, tendo 
como vice-coordenadora a Profa. Dra. Rosa Maria Barilli 
Nogueira.

ENEPE em nENEPE em núúmerosmeros

O ENEPE, realizado no período de 22 a 25 de outubro, 
contou com 3107 inscritos. Foram submetidos ao evento 
1043 trabalhos, sendo 758 da UNOESTE e 285 de outras 
instituições. O número de trabalhos aprovados para 
apresentação foi de 996 (95%), divididos nas categorias 
abaixo:
Artigos completos: 232
Artigos completos do Prêmio Científico: 22
Resumo com resultados e conclusões – Pesquisa: 240
Resumo com resultados e conclusões – Extensão: 51
Resumo com resultados e conclusões – Ensino: 50
Resumos de Projeto de Pesquisa: 243
Resumos de Projeto de Extensão: 23
Resumos de Relato de Experiência: 110
Resumos de Caso Clínico: 25


