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Curso de Bioética tem inscrições prorrogada 
 

O prazo para inscrição no curso em Bioética Aplicada às Pesquisas Envolvendo Seres Humanos realizado pela 

Escola Nacional de Saúde Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz foi alterado para 20 de março. O curso, que 

será a distância, é uma parceria entre a Fiocruz e o Conselho Nacional de Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CNS/Conep) e da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde.  

As pesquisas que envolvem seres humanos demandam de quem as realiza uma série de cuidados e avaliação 

ética de seus impactos nas pessoas que se submetem a esses experimentos. Dentro desse contexto e visando dar maior 

suporte aos pesquisadores é que será realizado este curso. 

As atividades estão distribuídas em quatro módulos, com carga horária total de 180 horas distribuídas em cinco 

meses. Os participantes terão conhecimento do funcionamento do sistema de pesquisa científica e sua regulamentação 

(regulação, funcionamento e diferentes papéis), assim como o reconhecimento das questões éticas relevantes da prática 

da pesquisa científica. 

Para participar o interessado deverá, entre outros pontos, ser membro de Comitê de Ética em Pesquisa 

credenciado pela Conep; ter nível de escolaridade médio ou superior; ser indicado formalmente pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP e; permanecer no CEP um ano após a conclusão do curso.  

Para mais informações, entre em contato com a comissão organizadora pelo endereço eletrônico: 

pseletivo@ead.fiocruz.br. 

Acesse o edital na íntegra do curso de Bioética Aplicada às Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. 
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