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Dispõe sobre a entrega de Projeto de Pesquisa e 

parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-

EQ) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no uso de suas 

atribuições, e o que deliberou a Comissão de Ensino do PPG-EQ, considerando a 

sua necessidade de estabelecer normas para Entrega de Projeto de Pesquisa e de 

parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer normas para entrega de Projeto de Pesquisa e de seu 

respectivo parecer junto ao Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, da Universidade 

Federal de São Paulo, UNIFESP, conforme o que segue: 

 

Art. 2º O projeto deve ocupar no máximo 20 páginas, assinado pelo aluno e 

orientador, e acompanhado pelo Formulário de Encaminhamento de Projeto de 

Pesquisa “Formulário_EQR0” (link: ppgeq.sites.unifesp.br) e deverá 

compreender: 

 
I- Resumo (máximo 20 linhas); 

 
II- Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

 Objetivos; 

 
III- Materiais e métodos; 

 

IV-  Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

 
V- Referências Bibliográficas. 

 

 

http://ppgeq.diadema.sites.unifesp.br/images/PPG-EQ-2017/8-Pagina_Discente_Formularios/5-Formulario_EQR0.doc


 

 

Art. 3º Todas as pesquisas desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal de 

São Paulo precisam, obrigatoriamente, serem submetidas ao seu Comitê de Ética 

em Pesquisa (link: www.cep.unifesp.br/). 

§1º Os alunos matriculados no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química da UNIFESP, PPG-EQ, deverão entregar obrigatoriamente, 

em até seis meses a partir de sua matrícula como Aluno Regular, o comprovante 

de submissão ao Comitê de Ética à secretaria do PPG-EQ. Após aprovação, o 

discente deverá entregar o certificado com o numero CEP para secretaria do 

PPG-EQ. 

§2º O discente deverá acessar a página do Comitê de Ética em Pesquisa 

(www.cep.unifesp.br/) e clicar em uma das seguintes opções: projetos que 

envolvem Seres Humanos - CEP/PLATAFORMA BRASIL, Uso de Animais 

Vertebrados - CEUA ou Outros Projetos que não envolvem Seres Humanos ou 

Animais Vertebrados.  

§3º Quando a pesquisa “não envolve seres humanos” direta ou 

indiretamente, como é o caso de uma análise documental, por exemplo, o 

procedimento de cadastro e envio do projeto deverá ser realizado no endereço 

informado; no entanto, é importante esclarecer que a opção “projetos 

envolvendo seres humanos” comporta uma variedade de situações, como, por 

exemplo, entrevistas e/ou observação do cotidiano escolar e, nesses casos, o 

cadastro do projeto se dará por meio da Plataforma Brasil. Em qualquer um dos 

casos, é recomendado que orientador e orientando estejam juntos em tais 

encaminhamentos. 

 

Art. 4º Somente com a submissão no Comitê de Ética em Pesquisa e, obtido 

número CEP APROVADO, o aluno poderá entrar no laboratório para realizar 

os experimentos. 

 

Art. 5ºNenhum mestrando será encaminhado ao Exame de Qualificação sem o 

parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP. 

 

Art. 6º Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados 

pela Coordenação do PPG-EQ.  

 

http://www.cep.unifesp.br/
http://www.cep.unifesp.br/
http://www.cep.unifesp.br/cep
http://www.cep.unifesp.br/uol/index1.php
http://www.cep.unifesp.br/uol/index1.php
http://www.cep.unifesp.br/uol/index2.php
http://www.cep.unifesp.br/uol/index2.php
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf


 

 

Art. 7º Esta Resolução Normativa entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

 


