Fale Fácil com a Conep
(61) 3315-5877

Setor administrativo
conep.audiencias@saude.gov.br
- Solicitação de audiência com membros relatores e coordenação da Conep, a ﬁm de elucidar
questões referentes a protocolos de pesquisa.

Instância Ciências Humanas e Sociais
conep.instancia@saude.gov.br
- Esclarecimentos sob o amparo especíﬁco da Resolução CNS n.º 510/2016, sobre pesquisas nas
Ciências Humanas e Sociais e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas,
dadas suas particularidades;
- Estudos com populações indígenas nas CHS e de outras que se utilizam de metodologias próprias
dessas áreas;
- Estudos nas CHS e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas, com qualquer
etapa em ambiente virtual;
- Modalidades de registro de consentimento livre e esclarecido e registro de assentimento em
estudos das CHS e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas;
- Dúvidas sobre estudos que não devem ser registrados e nem avaliados pelo sistema CEP/Conep, de
acordo com o artigo 1º da Resolução CNS n.º 510/2016.

Projeto de Qualiﬁcação de Comitês de Ética em Pesquisa
conep.qualiﬁcacao@saude.gov.br
- Dúvidas e questões sobre o projeto Q-CEP.
Para saber mais, acesse https://bit.ly/Projetos-Conep, aba Projeto de Qualiﬁcação de CEPs.

Projeto de Acreditação de Comitês de Ética em Pesquisa
conep.acreditacao@saude.gov.br
- Dúvidas e questões sobre o projeto Conep Acredita.
Saiba mais em https://bit.ly/Projetos-Conep, aba Projeto de Acreditação de CEP.
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Gestão de Comitês de Ética em Pesquisa
conep.cep@saude.gov.br
- Processos administrativos dos CEP: pedido inicial do registro; credenciamento e renovação do
credenciamento; relatórios de atividades; comunicações de alteração de dados, de recesso e férias;
calendário de reuniões; respostas às pendências elencadas em tais processos; dentre outros.
Além disso, tem por ﬁnalidade o recebimento de pedidos de orientações e informações, no que
couber, advindos dos Comitês de todo o país.

conep.indicacao@saude.gov.br
- Correspondências e manifestações relativas ao processamento e direcionamento de protocolos de
pesquisa para apreciação de um CEP, devidamente registrado e credenciado junto ao Sistema
CEP/Conep, em atendimento ao disposto no item VII.2.2 da Resolução CNS n.º 466/2012.

conep.denuncia@saude.gov.br
- Correspondências e manifestações relativas a potenciais irregularidades em pesquisas envolvendo
seres humanos e demais desvios relacionados ao funcionamento de um CEP, para os devidos
encaminhamentos. Serão recebidas também comunicações oﬁciais advindas de Procuradorias da
República - MPF, Tribunais de Justiça, Controladorias e demais órgãos correlatos.

Atenção: os arquivos anexados aos e-mails enviados para a Gestão de CEP devem permitir o uso dos
recursos "copiar" e "colar" em qualquer palavra ou trecho. Não são aceitos documentos em formato
Word (*.doc) ou Excel (*.xls), somente formato *.PDF.

No caso de documentos com assinatura, solicitamos o envio de duas versões: 1. a versão que se
deseja protocolar devidamente assinada, digitalizada e encaminhada como anexo à mensagem de
e-mail de modo que seja possível identiﬁcar a(s) assinatura(s); 2. a versão em *.PDF, permitindo os
recursos “copiar” e “colar".
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Biobancos
conep.biobancos@saude.gov.br
- Tramitação e o respectivo prazo para análise dos protocolos de desenvolvimento de biobancos;
·- Documentos necessários para elaboração dos protocolos de desenvolvimento de biobancos;
·- Conceitos e deﬁnições sobre biobancos para ﬁns de pesquisa, incluindo suas diferenças com os
biorrepositórios;
·- Orientações sobre a nova tramitação dos protocolos de desenvolvimento de biobancos na
Plataforma Brasil;
·- Biobancos devidamente aprovados pelo Sistema CEP/Conep;
·- Aspectos éticos relacionados aos biobancos.

Plataforma Brasil
https://plataformabrasil.saude.gov.br
- Esclarecimentos relativos à PB, como cadastro de pesquisadores e projetos, recuperação de senha,
situação do projeto no sistema e procedimentos de CEP dentro da Plataforma Brasil podem ser
obtidos no atendimento on-line e pelo formulário de e-mail.

E-mail geral
conep@saude.gov.br
- Recebimento das demais questões relacionadas à ética em pesquisa envolvendo seres humanos e
consultas sobre status de protocolos tramitando exclusivamente na Conep.

