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Santo André, 08 de outubro de 2021. 

 
 

Ofício 006/2021 - Comitê de Ética - Programação Final de 2021 e Início 2022. 
 
 
Prezados Pesquisadores, 
 

• Temos apenas mais 5 reuniões do Comitê de Ética- FMABC até o fim de 2021:  
 

20.10.2021 – quarta-feira.  
03.11.2021 - quarta-feira.  
17.11.2021 - quarta-feira.  
01.12.2021 - quarta-feira.  
08.12.2021 – quarta-feira.  
 
Em reunião ordinária do Comitê de Ética, realizada em 06 de outubro de 2021, foi aprovado o Calendário de 
reuniões de 2022, conforme anexo.  
 
Para não ocorrer atrasos nas emissões dos pareceres segue a programação. 
 

✓ 2021: 
*Projetos novos: submetidos a este CEP e aceitos até a data de 08/11/2021, serão discutidos na reunião do 
dia 07/12/2021 e terão seus pareceres emitidos até 14/12/2021.  
 
*Emendas de Protocolo: submetidas e aceitas até o dia 08/11/2021, serão discutidos na reunião do dia 
07/12/2021 e terão seus pareceres emitidos até 14/12/2021.  
 
*Notificações: submetidas e aceitas até o dia 08/11/2021, serão discutidos na reunião do dia 07/12/2021 e 
terão seus pareceres emitidos até 14/12/2021.  
  
 

✓ 2021/2022:  
*Projetos novos: submetidos a este CEP e aceitos após a data de 08/12/2021 até 17/12/2021, somente terão 
seus pareceres emitidos na reunião do dia 26/01/2022.  
 
*Emendas de Protocolo: submetidas a este CEP e aceitas após a data de 08/12/2021 até 17/12/2021, 
somente terão seus pareceres emitidos na reunião do dia 26/01/2022.  
 
*Notificações: submetidas a este CEP e aceitas após a data de 08/12/2021 até 17/12/2021, somente terão 
seus pareceres emitidos na reunião do dia 26/01/2022.  
 

✓ 2022 
*Projetos Novos: submetidos ao CEP após a data de 17/12/2021 somente serão visualizados e aceitos pela 
secretaria do Comitê de Ética a partir de 03/01/2022 e terão seus pareceres emitidos na reunião de 
09/02/2022.  
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*Emendas: submetidas ao CEP após a data de 17/12/2021 somente serão visualizados e aceitos pela secretaria 
do Comitê de Ética a partir de 03/01/2022 e terão seus pareceres emitidos na reunião de 09/02/2022.  
 
*Notificações: submetidas ao CEP após a data de 17/12/2021 somente serão visualizados e aceitas pela 
secretaria do Comitê de Ética a partir de 03/01/2022 e terão seus pareceres emitidos até reunião de 
09/02/2022. 
 
 
Solicitamos que se programem conforme as datas acima para não prejudicar o andamento dos estudos.  
 
Lembrando que todos os documentos encaminhados para a análise do Comitê de Ética devem constar na Carta 
de submissão.  
 
Contamos com a colaboração de todos. 

 
 
 
 

 
Juvencio José Duailibe Furtado 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa  
Centro Universitário - FMABC 

 
 
 


