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1. APRESENTAÇÃO

Este relatório contém a descrição das atividades realizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres

Humanos do Ifes (CEP/Ifes) no ano de 2018. O CEP/Ifes é um colegiado interdisciplinar e independente,

vinculado  operacionalmente  à  Reitoria  do  Ifes. Possui  papel  deliberativo,  consultivo  e  educativo,

fomentando a reflexão ética sobre a pesquisa científica. O CEP/Ifes é registrado na Comissão Nacional de

Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde (CONEP/CNS/MS) desde setembro de 2009. 

Através  da Portaria  n°  3508 de 08 de dezembro de 2017 a  coordenação do CEP/Ifes,  em 2018,  foi

atribuída à  professora  Fabíola Chrystian Oliveira Martins e  a vice  coordenação à professora Daniela

Cordeiro  (ambas  indicadas  através  de  processo  eleitoral  do  colegiado,  realizado  na  última  reunião

ordinária de 2017, conforme regimento interno do CEP/Ifes), permanecendo como secretária executiva a

servidora Elizabeth Schneider Motta.

Entretanto, em função de novos compromissos profissionais das servidoras que compõem atualmente a

coordenação do CEP/Ifes foi necessária a eleição de membros do colegiado para a coordenação.

2. OBJETIVOS 

 I. Apresentar as informações sobre as atividades do CEP/Ifes no ano de 2018;

 II. Apresentar como foi conduzida a formação da coordenação do CEP/Ifes para o ano de 2019.

3. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

3.1. Atividades do CEP/Ifes em 2018

Como  o  CEP/Ifes  está  registrado  desde  2009  na  CONEP,  as  atividades  realizadas  em  2018  foram

comparadas com as atividades realizadas em 2017, em função da proximidade com os últimos dados

registrados e para facilitar a compreensão da continuidade das atividades realizadas sob a coordenação

eleita para 2018.

Desta forma, para fins de avaliação da atividades em 2018 foram utilizados os seguintes parâmetros

comparativos: Número de membros titulares em 2017 e 2018; Número de membros suplentes em 2017 e

2018; Número total de projetos avaliados em 2017 e em 2018; Número de editais de seleção de novos

membros lançados em 2017 e 2018; Número total de capacitações dadas pelo CEP em outros campi em

2017 e 2018; Número total de pessoas atendidas pelo CEP nas capacitações em 2017 e 2018; Membros

que realizaram as capacitações em 2017 e 2018.
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3.2. Formação da Coordenação do CEP/Ifes para o ano 2019

Para  composição da coordenação do  CEP/Ifes  foram seguidas  as  orientações  descritas  no  regimento

interno, através de candidatura de membros titulares para coordenação e vice coordenação, seguida de

eleição entre os pares, que aconteceu no dia 03/12/2018 ao final da última reunião ordinária prevista no

calendário 2018.

4. RESULTADOS

4.1. Atividades do CEP/Ifes em 2018

A figura 1 mostra a comparação na composição do CEP/Ifes entre os anos de 2017 e 2018, considerando

os perfis dos membros nas categorias membros titulares, membros suplentes e representantes de usuários.

Não houve representante discente nem em 2017 e nem em 2018.

Figura 1: Composição do CEP/Ifes nos anos de 2017 e 2018.
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A figura  2  mostra  a  quantidade  de  projetos  de  pesquisa  avaliados  pelo  CEP,  considerando todas  as

reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas nos anos de 2017 e 2018.

Figura 2: Quantidade de projetos avaliados em 2017 e 2018.

Com relação às capacitações oferecidas pelo CEP/Ifes à comunidade acadêmica,  a figura 3 mostra a

quantidade de capacitações ministradas por membros do CEP/Ifes para demais pesquisadores do Ifes.

Figura 3: Capacitações oferecidas pelo CEP/Ifes aos pesquisadores do próprio Ifes.

2017 2018
0

50

100

150

200

250

300

173

247

Número de projetos avaliados

2017 2018
0

1

2

3

4

5

6

7

5

6

Capacitações oferecidas pelo CEP/Ifes



5

Em 2017, as cinco capacitações foram conduzidas pelo coordenador (Felipe) e por dois membros titulares

(Daniela e Sarah), conforme mostra a Tabela 1:

 Tabela 1: Descrição das cinco capacitações do CEP/Ifes em 2017.

Período da capacitação
Membro do CEP/Ifes que
ministrou a capacitação

Observações

Março/2017 Daniela

Capacitação apenas na
disciplina de Análise Sensorial,

campus Venda Nova do
Imigrante; não há informação do

número de participantes

24 de abril de 2017 Sarah

Campus Vitória, Mestrado em
Tecnologias Sustentáveis; Não
há informação do número de

participantes)

25 de maio de 2017 Felipe Cefor, com 23 participantes

29 de maio de 2017 Sarah

Campus Vitória, Mestrado em
Ensino de Humanidades; não há

informação de número de
participantes

09 de outubro de 2017 Felipe
Campus Vitória, ProfEPT com 25

participantes
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Em 2018, as capacitações foram conduzidas pela coordenadora (Fabíola) e por quatro membros titulares

(Daniela, Adriana, Ana Paula e Edília), conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2: Descrição das cinco capacitações do CEP/Ifes em 2018.

Período da capacitação
Membro do CEP/Ifes que
ministrou a capacitação

Observações

19 de fevereiro de 2018 Fabíola
Campus Vitória, Mestrado

em Ensino de Humanidades
– 9 participantes

12 de março de 2018 Adriana
Cefor, Pós-Graduação em
Práticas Pedagógicas – 4

participantes

08 de maio de 2018 Fabíola

Campus Guarapari,
Bacharelado em

Administração e Pós-
Graduação em Gestão

Estratégica de Negócios –
104 participantes

25 de maio de 2018 Edília e Ana Paula
Cefor, Educimat – 19

participantes

Data não informada Daniela
Campus Venda Nova do

Imigrante – 11 participantes

Setembro de 2018 Fabíola

Campus Vila Velha, ProfQui
e Pós-Graduação em

Educação Interdisciplinar em
Saúde e Meio ambiente na

educação básica – 39
participantes

Em 2018, ainda houve a solicitação de capacitações pelos campi Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim,

Ibatiba e pelo Mestrado ProfEPT, que não puderam ser atendidas em função do volume de projetos para

avaliação pelos membros do CEP/Ifes. 

Desta forma, a figura 4 mostra a quantidade de pesquisadores atendidos pelas capacitações oferecidas

pelo CEP/Ifes em 2017 e 2018.

Figura 4: Quantidade de pesquisadores atendidos pelas capacitações do CEP/Ifes em 2017 e 2018.
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4.2. Formação da Coordenação do CEP/Ifes para o ano 2019

De  acordo  com  o  regimento  interno  do  CEP/Ifes  a  formação  da  coordenação  para  condução  das

avaliações  dos  projetos  de pesquisa  submetidos através  da  Plataforma Brasil  aconteceu  por  meio da

candidatura de membros titulares a coordenador e vice coordenador. 

Antes  os  membros que estão se  desligando do  CEP/Ifes  fizeram a  solicitação de  desligamento  com

registro em ata.  As eleições aconteceram no dia 03 de dezembro de 2018,  ao fim da última reunião

ordinária.  Foram  eleitos:  para  coordenador  Felipe  Addum  Moraes  e  Adriana  Falqueto  como  vice

coordenadora

Para substituição dos membros titulares e suplentes será realizada uma seleção de novos membros através

de edital. Tanto no ano de 2017 quanto no ano de 2018 foi lançado um edital para seleção de novos

membros.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi realizado nos dias 04 e 05 de dezembro de 2018 o treinamento regional oferecido pela CONEP para

os CEP’s do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A maioria dos membros do CEP/Ifes participou do referido

treinamento,  visto como um momento para sanar dúvidas  relativas às avaliações dos projetos.  Desta

forma, a equipe tornou-se mais capacitada para avaliação dos projetos com seres humanos nas diversas

áreas de pesquisa do Ifes. 


