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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

EDITAL PRPGI Nº 04, de 01 de fevereiro de 2011 
 

 
A Chefe do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação no exercício da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art.19o, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão, e o Coordenador do Comitê de Ética na Pesquisa - CEP 

tornam publica a retificação do edital No 02 de 20 de janeiro de 2011, para fazer incluir 

o anexo em epígrafe mantendo inalteradas as demais disposições editalícias. 

 
 
 
 
 
 

São Luis, 01 de fevereiro de 2011. 
 
 

Profª Drª. Natilene Mesquita Brito 
Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação no exercício da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 
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ANEXO AO EDITAL PRPGI Nº 02 de 20 de janeiro de 2011. 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – JÚNIOR 

PIBIC- Jr 2011 
 
 
 

Normas procedimentais para submissão de projetos de pesquisa ao Comitê de Ética na 

Pesquisa do Instituto Federal do Maranhão. 

 

1) O procedimento de submissão de projetos de pesquisa envolvendo seres 

humanos ao Comitê de Ética na Pesquisa do Instituto Federal deverá obedecer 

aos ditames da Res./CNS n.196/96, da Res./CONSUP n. 007/2010. 

2) O procedimento de submissão de projetos de pesquisa envolvendo 

experimentação animal ao Comitê de Ética na Pesquisa do Instituto Federal 

deverá obedecer aos ditames da Lei n. 11.794, de 2008. 

3) Os projetos e todos os documentos que o acompanham deverão ser submetidos 

até o dia 10 de fevereiro de 2011, na forma digitalizada, por meio de envio de 

requerimento simples por e-mail ao endereço eletrônico 

eticanapesquisa@ifma.edu.br. 

4) Os projetos e demais documentos que o acompanham deverão ser submetidos 

no formato PDF, mesmo os sugeridos em formato DOC. Cada projeto será 

anexado ao e-mail de requerimento separadamente aos documentos, e cada 

documento deverá ser anexado separadamente, de forma individual, formando 

todos os anexos um único e-mail. Na hipótese de envio de vários e-mails 

contendo um mesmo projeto, será considerado para efeito de análise o projeto 

enviado mais recente, descartando-se os anteriores. 

5) Ao enviar o e-mail de requerimento, o interessado o nomeará com o número do 

edital a que se refere e com seu nome completo, possibilitando assim sua 

identificação pelo Comitê. 
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6) Há disponíveis aos interessados dois modelos de protocolo. Um primeiro modelo 

destinado aos projetos onde envolvidos seres humanos na pesquisa, um termo 

de consentimento livre e esclarecido, um termo de declaração do pesquisador; 

um segundo modelo destinado aos projetos onde envolvida experimentação 

animal e um termo de declaração do pesquisador. 

7) Cada um dos protocolos está acompanhado de informações gerais e instrução 

para preenchimento. Deve-se destacar que cada projeto em suas linhas gerais 

deverá respeitar a dignidade da pessoa humana, o direito a todos de obter as 

informações acerca do projeto, o repúdio a práticas de crueldade com os 

animais e o respeito ao meio ambiente. 

8) Nos projetos envolvendo seres humanos, cada pessoa a ser pesquisada deverá 

emitir previamente seu assentimento com a pesquisa de maneira formal, livre e 

esclarecida. 

9) Recebido o e-mail, a secretaria do Comitê fará imediata distribuição a um relator. 

No máximo em 15 dias a partir da distribuição, o relator porá em pauta o projeto 

para julgamento pelo Comitê. 

10) Aberta a sessão de julgamento, qualquer membro do Comitê poderá pedir 

vistas, reapresentando o projeto na reunião imediatamente seguinte. 

11) Os pareceres do Comitê serão adotados por votação simples, presentes mais 

da metade de seus membros. 

12) Em casos excepcionais, a critério do coordenador, o Comitê decidirá pelo voto 

da maioria absoluta (metade mais um) de todos os seus integrantes, 

circunstância que deverá constar previamente na agenda convocatória da 

respectiva sessão. 

13) Cada projeto de pesquisa submetido será enquadrado em uma das seguintes 

categorias: 

13.1) APROVADO; 

13.2) COM PENDÊNCIA – quando o Comitê considerar o projeto como aceitável 

porém, identificando determinados problemas, recomendando por isso uma 
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revisão específica ou solicitando uma modificação ou uma informação relevante, 

que deverá ser atendida em 60 (SESSENTA) dias pelos pesquisadores; 

13.3) RETIRADO – quando, transcorrido o prazo, o projeto permanecer 

pendente; 

13.4) NÃO-APROVADO. 

14) Os pareceres, sempre em caráter confidencial, serão promulgados por 

resoluções do Coordenador do Comitê. 

 

 


