
 
 

Alteração Cadastral dos Comitês de Ética em Pesquisa da UEMG 

 

Em 2010, foi criado o primeiro Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado 

de Minas Gerais (UEMG), com o CNPJ da UEMG e a denominação genérica de Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais. Posteriormente, 

em 2014, a UEMG absorveu a Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP) e a 

Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI), as quais já tinham instituídos os seus 

Comitês de Ética em Pesquisa, cadastrados na Plataforma Brasil sob os CNPJs próprios 

das respectivas fundações, que agora se encontram extintas. 

 

Em decorrência desse formato cadastral na Plataforma Brasil, muitos trabalhos 

submetidos para análise dos Comitês da UEMG eram automaticamente direcionados ao 

CEP de Belo Horizonte, na maioria das vezes, sem a ciência do pesquisador, acarretando 

acúmulo de submissões para o Comitê de Belo Horizonte.  

 

Para vincular os diferentes Comitês de Ética em Pesquisa da UEMG ao seu CNPJ 

institucional e corrigir o direcionamento do fluxo dos projetos submetidos na Plataforma 

aos CEPs da Universidade, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) 

solicitou à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) análise desse contexto e 

orientações para proceder com a alteração de cadastro, de modo a integralizar todos dos 

Comitês desta Universidade ao seu único CNPJ. 

 

Em atendimento à solicitação da PROPPG, foi realizada uma reunião que contou com 

representantes da CONEP e dos CEPs das Unidades de Divinópolis, Passos, Belo 

Horizonte e Poços de Caldas para apresentação de uma proposta de alteração cadastral e 

orientações sobre os procedimentos a serem realizados pelos Coordenadores e pelos 

Secretários de cada Comitê, ficando assim definido: 

 

1. Alteração de denominação dos Comitês de Ética em Pesquisa da UEMG 

1.1.  Foi realizada uma alteração nos dados cadastrais de cada Comitê de Ética em 

Pesquisa da UEMG na Plataforma Brasil, que passou a ser identificado da 

seguinte forma: 



 
1.1.1. CEP/Belo Horizonte: Unidade Belo Horizonte da Universidade do Estado 

de Minas Gerais – UEMG.  

1.1.2. CEP/Passos: Unidade Passos da Universidade do Estado de Minas Gerais 

– UEMG.  

1.1.3. CEP/Divinópolis: Unidade Divinópolis da Universidade do Estado de 

Minas Gerais – UEMG.  

 

2. Procedimentos para a alteração cadastral: 

 

2.1. Comitê de Ética em Pesquisa da Unidade de Belo Horizonte: 

2.1.1. Alteração do nome do Comitê na Plataforma Brasil, de Universidade do 

Estado de Minas Gerais – UEMG para Unidade Belo Horizonte da 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, incluindo a localidade 

no nome do CEP (Belo Horizonte). 

2.1.2. Após a alteração do dado na Plataforma Brasil, proceder o envio da 

documentação e do formulário, em formato PDF, à CONEP para o e-mail 

institucional: conep.cep@saude.gov.br 

 

2.2. Comitê de Ética em Pesquisa da Unidade de Passos - UEMG  

2.2.1. Alteração de cadastro do Comitê na Plataforma Brasil: registro do CEP 

sem CNPJ e vinculação à Universidade do Estado de Minas Gerais. 

2.2.2. Preenchimento do formulário de alteração de alterações de dados 

constando as informações referentes à instituição matriz, Universidade do 

Estado de Minas Gerais, no campo de “Instituições vinculadas” e acrescentar 

as informações referentes à Unidade Passos da Universidade do Estado de 

Minas Gerais - UEMG no campo “Dados da instituição”. 

2.2.3. Envio da documentação de alteração de dados (formulário de solicitação 

da alteração de dados), em formato PDF, à CONEP para o e-mail 

institucional: conep.cep@saude.gov.br 

 

2.3. Comitê de Ética em Pesquisa da Unidade de Divinópolis - UEMG  

2.3.1. Alteração de cadastro do Comitê na Plataforma Brasil: registro do CEP 

sem CNPJ e vinculação à Universidade do Estado de Minas Gerais. 
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2.3.2. Preenchimento do formulário de alterações de dados constando as 

informações referentes à instituição matriz, Universidade do Estado de 

Minas Gerais, no campo de “Instituições vinculadas” e acrescentando-se as 

informações referentes à Unidade Divinópolis da Universidade do Estado de 

Minas Gerais - UEMG no campo “Dados da instituição”. 

2.3.3. Envio da documentação de alteração de dados (formulário de solicitação 

da alteração de dados) e da documentação para a renovação do CEP, em 

formato PDF, à CONEP para o e-mail institucional: 

conep.cep@saude.gov.br 

  

2.4. Comitê de Ética em Pesquisa da Unidade de Poços de Caldas da UEMG: 

2.4.1 Criação do cadastro do Comitê na Plataforma Brasil sem CNPJ e vinculação 

à Universidade do Estado de Minas Gerais. 

2.4.2 Informação da instituição matriz Universidade do Estado de Minas Gerais 

no campo Dados da Instituição. 

2.4.3 Informação do nome do Comitê: Unidade Poços de Caldas da Universidade 

do Estado de Minas Gerais – UEMG. 

2.4.4 Envio da documentação e do formulário, em formato PDF, à CONEP para o 

e-mail institucional: conep.cep@saude.gov.br 

 

3. Orientações aos pesquisadores:  

3.1.1. Os Comitês de Ética em Pesquisa da UEMG deverão orientar os 

pesquisadores a realizar o cadastro na Plataforma Brasil com a vinculação 

ao Comitê mais próximo da sua localidade.  

3.1.2. Orientações gerais sobre os CEPs estão disponíveis na Página do Comitê 

de Ética da UEMG:  

         https://uemg.br/pesquisa/pesquisa/comite-de-etica#normas 

 

4. Documentos orientadores aos Comitês de Ética em Pesquisa da UEMG de 

capacitação permanente realizada pela CONEP, dúvidas e orientações gerais 

através dos canais:  

4.1. Página do Comitê de Ética da UEMG: 

https://uemg.br/pesquisa/pesquisa/comite-de-etica#normas 
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4.2. Página da CONEP: http://conselho.saude.gov.br/comites-de-etica-em-pesquisa-

conep?view=default 

4.3. Canal do Youtube Ética em Pesquisa:  

https://www.youtube.com/channel/UCRmuGobo58bGN0WKqN_0oDQ,  

4.4. Projeto Qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa: 

https://edx.hospitalmoinhos.org.br/project/cep 

4.5. Manuais da Plataforma Brasil: https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf 

4.6. Youtube - Canal Ética em Pesquisa - Tutoriais da Plataforma Brasil 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1V4yELy3L8PXlN3QuFFBGeqxQR

Jc_FbZ     

4.7 Fale Conosco:  

http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/centralSuporteNova/enviarEmail/enviarE

mail.jsf 

4.8 Plataforma Brasil: Chat  

4.9 Disk Saúde 136:   opções 8”, “3” e, por fim, “3”. 
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