
 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS – UniSL 

 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS - CEP  

CHAMADA Nº 002/CEP-UniSL 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro 

Universitário São Lucas (CEP-UniSL), no uso de suas atribuições e na forma do seu Regimento 

Interno, torna público a presente Chamada, e convida a todos os docentes e pesquisadores 

vinculados à instituição, para inscreverem sua intenção de candidatura como membro do 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UniSL. Dentre as atribuições do membro do 

CEP destaca-se: (a) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; (b) Revisar os protocolos 

de pesquisa envolvendo seres humanos, cabendo-lhe a responsabilidade pelos julgamentos 

éticos das pesquisas a serem desenvolvidas, de modo a garantir e resguardar a integridade e os 

direitos dos sujeitos participantes considerando a contribuição para o crescimento do 

conhecimento científico; (c) Analisar e emitir parecer consubstanciado; (d) Orientar e assessorar 

quanto aos aspectos éticos e metodológicos envolvidos nas pesquisas propostas. 

O membro do CEP é aquele que possui experiência acadêmica e intelectual no 

ambiente de pesquisa e tem o comprometimento de relatar e fornecer com imparcialidade 

parecer sobre os aspectos éticos dos projetos de pesquisas submetidos ao CEP. 

1 - DAS VAGAS  

1.1. O número total de vagas ofertadas será de 07 (sete) membros, destinadas a docentes desta 

IES, ressaltamos que será selecionado apenas 01 (um) representante-docente para os cursos na 

área da saúde: Medicina, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia, Psicologia, 

Enfermagem  e Educação Física. Os demais cursos já compõem ao quadro deste Comitê. 

1.2. Em caso de não haver candidatura, o CEP/UniSL enviará um comunicado à coordenação de 

cada curso solicitando a indicação de um docente.  

2 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1-  Pertencer ao quadro permanente do corpo docente do Centro Universitário São Lucas; 

2.2- Possuir titulação mínima de especialista; 

2.3- Possuir experiência em orientação de projetos; 

2.4- Qualidades como perfil de orientador de pesquisas, produção acadêmica, deverão ser 

priorizadas, além de disponibilidade e compromisso para o cumprimento das atividades 

inerentes ao posto de membro do CEP; 

2.5- Apresentar currículo atualizado, extraído diretamente da Plataforma Lattes/CNPq; 

 



 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES  

3.1 - A solicitação formal inclusão como membro do CEP da UniSL deverá ser encaminhada ao 

Comitê de Ética e Pesquisa através do e-mail: cep@saolucas.edu.br no período de 01 de abril 

de 2019 a 31 de maio de 2019.  

3.2- No ato da formalização da solicitação deverá seguir as recomendações: 

3.2.1-  Assunto: Solicitação de Candidato a Membro do CEP; 

3.2.2- Anexar formulário de cadastro (ANEXO I), declaração de recomendação da coordenação 

de curso onde atua, cópia do currículo atualizado, extraído diretamente da Plataforma 

Lattes/CNPq. 

4- COMISSÃO DE SELEÇÃO  

4.1. O processo de seleção será conduzido por uma Comissão de Seleção composta por 

membros designados do CEP-UniSL e pela Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do 

Centro Universitário São Lucas. 

4.2. A seleção dos membros será mediante análise do Currículo Lattes, cujos critérios serão 

titulação acadêmica, experiência em pesquisa e produção científica.  

5- DOS RESULTADOS  

5.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 10/06/2019. A decisão de aceitação como 

membro do Comitê de Ética em Pesquisa, será informada via e-mail.  

5.2. O mandato dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos é de 

três anos, permitida recondução a pedido por escrito, do membro.  

6 – DA REMUNERAÇÃO  

6.1. Os membros do CEP não poderão ser remunerados no desempenho desta tarefa. 

 

Porto Velho/RO, 01 de Abril de 2019. 

 

Prof.ª Me. Ana Cristina Ramos  
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos CEP-UniSL 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 
FORMULÁRIO DE CADASTRO PARA CREDENCIAMENTO 

COMO MEMBRO DO CEP/UniSL 
 
 
 

 
NOME: 

 

RG:                                      CPF: 
 
 

TITULAÇÃO MÁXIMA (   )Especialização  (   ) Mestrado  (   ) Doutorado 
 
 

CURSO QUE ATUA NA IES:  
 

DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES 
 

(   ) TERÇA-FEIRA, 15h                                             (   ) QUINTA-FEIRA, 15h 

 

 


