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Orientações para Renovação de Registro de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 

Em consonância com a normatização vigente, a saber Res. CNS nº 466/12, Res. CNS nº 

370/07 e Norma Operacional-CNS nº 001/2013, para renovação do registro de CEP deverá 

ser encaminhada a seguinte documentação:  

 

1) Carta de solicitação de renovação do registro; 

2) Formulário de registro; 

3) Ato de designação de integrantes; 

4) Regimento interno; 

5) Indicação de representante(s) de usuários; 

6) Descrição da instituição requerente e comprovação dos requisitos mínimos; 

7) Descrição das condições mínimas de funcionamento do CEP; 

8) Relatórios semestrais (caso não tenham sido apresentados). 

 

LEMBRAR! Para a renovação do CEP, deve ser observada a Res. CNS nº 370/07, que fixa a 

expectativa mínima de 12 protocolos analisados por ano. O relatório impresso deve ser enviado 

via correio até que esta ferramenta esteja em pleno funcionamento na Plataforma Brasil. 

 

 

Detalhamento sobre a documentação solicitada acima: 

 

1. Carta de solicitação de renovação: deverá ser encaminhada pela autoridade máxima da 

Instituição ou quem por ele(a) designado. 

 

2. Formulário de registro: deverá seguir modelo padrão disponível na página da CONEP: 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/cep/procedimentos2.html. Marcar a 

opção “RENOVAÇÃO” no formulário.   

LEMBRAR:  

 O CEP será composto por, no mínimo, 7 (sete) membros, com participação de homens e 

mulheres, dentre os quais, pelo menos um(a) representante de usuários;  

 No mínimo 50% dos membros deverá ter experiência em pesquisa comprovada;  

 O CEP deverá ter caráter multidisciplinar, não devendo mais que metade de seus 

membros pertencer à mesma categoria profissional; 

 

3. Ato de designação dos integrantes: poderá ser uma portaria, edital ou ato administrativo; os 

integrantes arrolados no ato de designação devem ser os mesmos constantes do formulário de 

registro.   

 

4. Regimento interno: deverá ser enviada cópia do Regimento atualizado, aprovado e constante 

da ata de reunião do pleno do CEP com quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros. 

 

LEMBRAR! O regimento deverá abordar, dentre outros, os seguintes aspectos:  

 Número e periodicidade das reuniões; 

 Número máximo anual de ausências justificadas dos membros; 

 Forma de controle das presenças;  

 Quórum e modus operandi das reuniões deliberativas;  

 Horário de funcionamento;  

 Local e horário de atendimento ao público em geral e aos pesquisadores;  

 Duração do mandato e forma de renovação dos membros;  
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 Disposições sobre sigilo e confidencialidade;  

 Capacitação dos membros e promoção da educação em ética em pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

 

O CEP não poderá analisar pesquisas com uso de animais e, portanto, esta atividade não poderá 

estar prevista em seu regimento. 

 

5. Indicação de representante(s) de usuários: deverá ser feita, preferencialmente, por meio de 

solicitação aos Conselhos Municipais ou Estaduais de Saúde. Poderá também ser feita por meio 

de solicitação a movimentos sociais ou entidades representativas de usuários e, a seguir, 

encaminhada para a análise e aprovação da CONEP. 

 

6. Descrição da Instituição requerente e comprovação dos requisitos mínimos: o documento 

com a descrição requerida deverá elucidar, conforme a Resolução CNS nº 370/07, os seguintes 

aspectos que deverão ser comprovados:  

 Regularização junto aos órgãos competentes e autorização para funcionar de acordo com 

a sua missão;  

E, adicionalmente, comprovar um dos requisitos abaixo: 

 Existência de programa de pós-graduação credenciado na CAPES com a nota mínima 4 

(quatro), informando-se as especificidades da instituição e das linhas de pesquisa a serem 

desenvolvidas; ou 

 Existência em seu quadro efetivo de 30 (trinta) profissionais de nível superior, sendo no 

mínimo 10 (dez) doutores de comprovada experiência em pesquisa nos últimos 3 (três) 

anos. 

 

LEMBRAR! Para comprovação da titulação dos profissionais deverá ser enviada lista, por e-

mail, com os nomes e respectivos links da Plataforma Lattes do CNPq, que será consultada para 

fins de confirmação (Obs.: A lista deverá ser enviada para o e-mail conep.cep@saude.gov.br, 

com o assunto no seguinte formato: registro_currículos_nome do CEP).   

 

7. Descrição das condições de funcionamento do CEP: o documento com a descrição 

requerida deverá elucidar com detalhes os recursos que foram colocados à disposição pela 

Instituição para o funcionamento do CEP. Podem ser anexadas fotos e outros documentos. 

 

LEMBRAR! As condições mínimas para funcionamento de um CEP, conforme Resolução CNS 

nº 370/07, item I.1.1 são as seguintes:   

 Espaço físico exclusivo para abrigar: secretaria, espaço para reuniões e arquivo; 

 Funcionário administrativo exclusivo para as atividades do Comitê; 

 Equipamentos de informática com acesso a internet, aparelho telefônico, mobiliário 

adequado, material de consumo e arquivo. 

 

8. Relatório semestral: esta exigência se dá somente para os CEP que não estiverem em dia 

com a apresentação dos relatórios semestrais, exigidos a partir do Registro do CEP – Reuniões, 

Estrutura e Funcionamento, Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de pesquisa, 

Papel consultivo e educativo do CEP e outras informações (Conforme Orientações para Redação 

de Relatório Semestral). 
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LISTA DE CHECAGEM PARA O COORDENADOR DO CEP 

Documentos X Rubrica do coordenador 

1. Carta de solicitação de renovação do registro   

2. Formulário de registro   

3. Ato de designação dos integrantes   

4. Regimento interno   

5. Indicação de representante(s) de usuários   

6. 
Descrição da instituição requerente e comprovação dos 

requisitos mínimos 
  

7. Descrição das condições de funcionamento do CEP   

8. Relatório semestral (se for o caso)   

 


