
COMO É REALIZADA A ANÁLISE DOS PROJETOS TRAMITADOS PARA A CEPEX?

Projetos do Departamento de Alimentos e Nutrição são avaliados pelos
representantes do Departamento de Ciências da Saúde e vice-versa;

Projetos do Departamento de Administração são avaliados pelos representantes
do Departamento de Ciências Econômicas e vice-versa;

Projetos do Departamento de Zootecnia e Ciências Biológicas são avaliados pelos
representantes de cada área do Curso, ou seja, projetos do Curso de Zootecnia
são avaliados pelo representante do Curso de Ciências Biológicas e vice-versa;

Projetos coordenados por TAEs são avaliados por algum dos membros que tem
afinidade com a área do projeto.

Representantes dos PPGs avaliam projetos dos departamentos conforme área de
afinidade.

Tendo em vista que os projetos tramitados para a CEPEX ficam disponíveis na caixa
postal de todos os membros, e considerando o princípio da isonomia, a CEPEX decidiu,
desde a implementação do Portal de Projetos, que a análise se daria por áreas de
afinidade visando a não avaliação entre os pares do mesmo Departamento, sendo
assim, a avaliação é realizada da seguinte forma:

QUAL O FLUXO DE TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS QUE NECESSITAM PASSAR
PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS?

IMPORTANTE: Este fluxo é automático para os projetos em que o coordenador
marca a opção SIM para a pergunta “Envolve aspectos éticos de pesquisa com seres
humanos, conforme as Resol. 466/2012 e 510/2016?”, que localiza-se na aba Gestão.
Dessa forma, não é possível a Comissão realizar o registro final, visto que, neste caso,
o fluxo finaliza no CEP.

1. O Coordenador cadastra o projeto, no Portal de Projetos, e tramita para a Chefia;

1.1 Logo que tramitar o projeto para a chefia, o coordenador pode emitir o relatório
do projeto na íntegra e realizar a submissão na Plataforma Brasil, assim, os projetos
vão tramitar concomitantemente nos dois sistemas, ou seja, Portal de Projetos e
Plataforma Brasil.

2. A chefia analisa o projeto e, sendo favorável, tramita para o GAP;

3. O GAP analisa o projeto e, estando em conformidade, tramita para a CEPEX;

4. A CEPEX realiza a análise de mérito e, estando em conformidade, tramita para o
Comitê de Ética;

5. O CEP verifica o projeto e, se o mesmo já estiver aprovado na Plataforma Brasil,
realiza o registro final. Neste caso o projeto muda da situação “Em trâmite para
registro” para a situação “Em andamento”.
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MEU PROJETO FOI TRAMITADO NO PORTAL DE PROJETOS E SUBMETIDO NA
PLATAFORMA BRASIL, MAS AINDA CONSTA NA SITUAÇÃO EM TRÂMITE PARA
REGISTRO, O QUE PODE SER?
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Muitas vezes os projetos tramitados no Portal de Projetos chegam ao CEP antes de
terem sido aprovados na Plataforma Brasil.

Nestas situações, o CEP mantém o projeto na caixa postal por alguns dias e, havendo
demora por parte do coordenador na submissão na Plataforma Brasil, ou, caso o
projeto já tenha sido submetido na Plataforma Brasil, mas apresenta alguma
pendência documental que cause demora na aprovação, o projeto é devolvido, para a
caixa postal do coordenador, com a opção: Solicita Informações Complementares e, no
despacho, é informado que deverá ser anexado o Termo de Aprovação da Plataforma
Brasil e só então tramitar novamente ao CEP.

Nestas situações, é importante que o coordenador esteja atento e verifique sua Caixa
Postal. Pois, se o projeto for aprovado na Plataforma Brasil, mas não for devolvido ao
CEP via Portal de Projetos, ficará com pendência de registro e permanecerá na
situação "Em trâmite para registro".

COMO RESOLVER ESTE TIPO DE SITUAÇÃO?

O coordenador deverá verificar sua caixa postal e abrir o despacho do projeto para
verificar o que está sendo solicitado. 

Caso o CEP tenha devolvido o projeto solicitando a inclusão do termo de Aprovação
da Plataforma Brasil, basta o coordenador abrir o projeto, acessar a aba Alterações e
clicar na opção Arquivos. Em seguida, anexar o Termo de Aprovação e tramitar ao CEP
para finalizar o registro.

Destaca-se que, quando o projeto é devolvido por meio da opção "solicita
informações complementares", não é possível realizar outras alterações no projeto,
apenas inserir arquivos. Além disso, a tramitação do projeto não passa novamente
por todas as instâncias de análise, vai direto para o CEP para concluir o registro.   

ATENÇÃO

Quando o projeto ficar por muito tempo na situação
"Em trâmite para registro", consulte sua caixa postal
para verificar se foi devolvido para ajustes.

Também é possível verificar as tramitações do
projeto acessando o número de processo que
aparece na cor azul, logo abaixo do título. Após,
clicar na aba Tramitações, para consultar todas as
instâncias por onde o projeto já passou (conforme
figura ao lado).


