
Submissão de 
Projeto de 

Pesquisa ao CEP

(Pesquisador)
A submissão deve 
ser via Plataforma 

Brasil

Análise da 
Documentação

(Secretária)
Verificação da 

documentação, em, 
no máximo, 10 dias 
após a submissão e 

devolução do 
projeto em caso de 

documentação 
incompleta ou não 

válida.

Indicação de 
Relatoria

(Coordenador do 
CEP)

Encaminhamento 
dos projetos aos 

relatores.

Reunião do CEP e 
votação da matéria

Ocorre na última 
semana de cada 

mês, com exceção 
dos meses de janeiro 

e julho (férias 
docentes). Os 
projetos são 

apresentados pelo 
relator para votação 
pelos membros do 

CEP. No mês de 
dezembro a reunião 
ocorre na primeira 

quinzena.

Parecer 
consubstanciado

(Coordenador / 
Secretária)

Elaboração do 
Parecer do 

Colegiado e cadastro 
do Parecer na 

Plataforma Brasil em 
até 30 dias após 

aceitação na 
integralidade do 

protocolo de 
pesquisa

Elaboração de 
Parecer

(Relator)

Retirado
Quando o pesquisador responsável 

solicita, mediante justificativa, a retirada 
do projeto durante a sua avaliação.

Suspenso

Arquivado

Não Aprovado

Com pendência

Quando o projeto aprovado tem sua 
pesquisa interrompida e arquivada.

Quando o projeto não é reencaminhado 
com as adequações em, no máximo, 30 

dias após a emissão do parecer.

Aprovado
Quando o Projeto está de acordo com a 

Resolução CNS nº 466/2012 e com o 
Regimento do CEP/UNIPTAN.

Quando o Projeto não está de acordo com 
a Resolução CNS nº 466/2012 (Conforme 
artigo 29, inciso III) ou com o Regimento 

do CEP/UNIPTAN.

Quando o Projeto não está de acordo com a 
Resolução CNS nº 466/2012   (Conforme 

artigo 29, inciso II) ou com o Regimento do 
CEP/UNIPTAN e deve ser readequado ao que 

for solicitado no parecer.

Submissão de novo 
projeto ao CEP

Reencaminhamento
de projeto ao CEP

(Pesquisador) 
Após readequação 

do projeto conforme 
orientação do 

parecer, o projeto 
deve ser 

reencaminhado ao 
CEP em até 30 dias 

após a data de 
emissão do parecer 

(Pesquisador)
Deve ser elaborado 

novo projeto de 
acordo com a 

Resolução CNS nº 
466/2012 e ao 
Regimento do 
CEP/UNIPTAN 

FLUXOGRAMA PARA SUBMISSÃO E EMISSÃO DE PARECER EM 
PROJETOS DE PESQUISA

(Pesquisador)
Cabe recurso ao 

CEP/UNIPTAN e/ou à 
CONEP


