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Apresentação do Projeto:
Apresentação do projeto esta clara e detalhada de forma objetiva. Descreve as bases científicas que
justificam o estudo.
Objetivo da Pesquisa:
Apresenta clareza e compatibilidade com a proposta de estudo.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
O risco que o projeto apresenta é caracterizado como risco mínimo, considerando que os indivíduos não
sofrerão qualquer dano ou sofrerão prejuízo pela participação ou pela negação de participação na pesquisa
e benefícios esperados, estão adequadamente descritos..
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O projeto está bem estruturado, delineado e fundamentado, sustenta os objetivos do estudo em sua
metodologia de forma clara e objetiva, e se apresenta em consonância com os princípios éticos norteadores
da ética na pesquisa científica envolvendo seres humanos elencados na resolução 466/12 do CNS e com a
Norma Operacional Nº 001/2013 CNS.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O projeto está em configuração adequada e há apresentação de declaração de infraestrutura e de
concordância com a realização da pesquisa, assinada pelo responsável da instituição onde será
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realizada a pesquisa. Apresentou de forma adequada o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O
Pesquisador apresenta titulação e experiência compatível com o projeto de pesquisa.

Recomendações:
Deixar claro no texto o que são os dispositivos de mudanças corporais a que se refere.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Diante do exposto, o projeto está aprovado, pois está de acordo com os princípios éticos norteadores da
ética em pesquisa estabelecido na Res. 466/12 CNS e com a Norma Operacional CNS 001/2013. Data
prevista para o término da pesquisa:Fevereiro de 2016.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFJF, de acordo com as atribuições definidas na
Res. CNS 466/12 e com a Norma Operacional Nº001/2013 CNS, manifesta-se pela APROVAÇÃO do
protocolo de pesquisa proposto. Vale lembrar ao pesquisador responsável pelo projeto, o compromisso de
envio ao CEP de relatórios parciais e/ou total de sua pesquisa informando o andamento da mesma,
comunicando também eventos adversos e eventuais modificações no protocolo.

JUIZ DE FORA, 29 de Setembro de 2014

Assinado por:
Paulo Cortes Gago
(Coordenador)
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