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  O Comitê de Ética em Pesquisa é um colegiado de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

de caráter multi e transdisciplinar, tendo sido implementado na Faccat no ano de 2009, através da 

Resolução 07/2009. A estruturação deste Comitê na FACCAT é de suma relevância e ratifica ainda 

mais a preocupação da instituição com a pesquisa científica. Cabe salientar que todos os Comitês de 

Ética em Pesquisa a nível nacional devem atuar em consonância com as resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde, em especial a resolução 196/96, sendo que desde 2009 estratégias têm sido 

elaboradas pela Coordenação do comitê e por seus integrantes para que o CEP/FACCAT esteja 

adequado às normativas, com vistas ao aprimoramento de todos os trabalhos de pesquisa desenvolvidos 

na instituição.  

 Deste modo, a busca pela qualidade, através da excelência em todas as ações empreendidas e 

estratégias para adequação das atividades às resoluções vigentes têm direcionado todas as ações 

empreendidas pelo CEP/FACCAT. Neste aspecto, o ano de 2012 foi muito profícuo, pois foi neste 

período que muitas ações planejadas foram implementadas. Destaca-se em especial a estruturação do 

sistema informatizado para avaliação dos projetos, que, em consonância com os preceitos 

institucionais, prima pela eficiência, sendo que foi construído levando em consideração às demandas 

locais. 

 O ano de 2012 foi de concretização das metas estabelecidas em 2011. Com a entrada do sistema 

informatizado, as reuniões entre os integrantes puderam assumir um caráter educativo, sendo que 

muitas atividades neste sentido, voltadas ao corpo discente e docente, foram construídas nestas 

reuniões interativas implementadas em 2012. Destacou-se também a intensificação dos atendimentos 

presenciais aos alunos e professores, realizados nas dependências do CEP/FACCAT, tendo em vista a 

demanda do alunado em relação às orientações.  

 Ademais, em 2012 o CEP/FACCAT legitimou seu caráter multi e transdiciplinar, através da 

participação de professores convidados e com o trabalho realizado junto a outros setores da instituição.  

Destacou-se também o aumento de número de projetos avaliados, abrangendo os cursos de Graduação, 

Pós-Graduação e os projetos selecionados pelo Edital de Pesquisa 01/2011. 

Para 2013, esperamos continuar com a sistemática construída e qualificá-la ainda mais. 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Divulgação 
 

 

Encontro Geral de TCC’s 
  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa participou do 1° Encontro Geral de TCC’s, ocorrido no 

Auditório da Faccat no dia 06 de abril, com a participação da professora Aneli Paaz, coordenadora da 

CEP/FACCAT explanando sobre a sistemática de envio e avaliação de projetos para o corpo discente. 

Na ocasião, os alunos expuseram suas dúvidas e solicitaram informações. O momento serviu também 

para o acolhimento de sugestões, que foram registradas a fim de que os processos estejam em total 

sintonia com as necessidades do alunado e professores. Esta reunião também serviu para socializar 

todas as informações sobre procedimentos e sistemáticas adotadas pelo CEP/FACCAT. 

 

 

Reuniões do CEP  
 

  

 O Comitê de Ética em Pesquisa da FACCAT realizou no ano de 2013 reuniões ordinárias 

mensais com seus integrantes. Estas ocorriam na última terça-feira de cada mês nas dependências da 

instituição. O objetivo destes encontros foi o de aprimoramento nas questões pertinentes a legislação 

vigente. 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

Site 
  

 

 Em 2013 o link do CEP/FACCAT foi constantemente atualizado no site da FACCAT. Foram 

incluídas informações pertinentes quanto aos aspectos éticos em pesquisa, buscando a divulgação de 

informações primordiais referentes a esta área. Também foram inclusas informações voltadas aos 

integrantes. Desta forma, este canal de comunicação tem servido como importante ferramenta para a 

divulgação de informações e tem facilitado os processos para todos os envolvidos. 

 Além do site, a comunicação entre a coordenação do CEP com coordenadores de TCC, 

professores orientadores de TCC, alunos e pareceristas é realizada, via e-mail e contato telefônico. 

 

 

 

Trabalhos avaliados 
 

 

Graduação 
 

 

 Durante o ano de 2013, cento e treze (113) projetos dos Cursos de Graduação da FACCAT 

foram avaliados pelo CEP/FACCAT. A etapa de avaliação dos projetos pelo CEP é de suma 

importância, uma vez que a aprovação do CEP é necessária para que os projetos possam avançar para a 

etapa de coleta de dados. Neste ano, a média para recebimento do parecer foi de 2 semanas. O curso de 

Pedagogia teve 21 projetos avaliados; o de Ciências Contábeis, 17; Comunicação Social, 16; 

Psicologia, 28; Matemática, 26; Letras, 2; e Turismo, 3. 

 

 

Pós-Graduação 

 
Buscando propiciar a qualificação da pesquisa científica em todas as áreas de abrangência da 

instituição, desde 2011 o CEP/FACCAT vem avaliando também os projetos oriundos dos Cursos de 

Pós-Graduação da FACCAT e de instituições vinculadas à instituição. Vinte e quatro projetos foram 

avaliados e aprovados, sendo da Especialização em Comportamento Humano nas Organizações- 2012, 

5; da Especialização em MBA Executivo em Gestão Empresarial 2012, 10; da Especialização em MBA 

em Controladoria e Finanças, 5; e da Especialização Psicologia Organizacional, 4.  
 

 



 

 

 

 

 

Pesquisa Científica 

 
As pesquisas desenvolvidas pelos professores da FACCAT, também passaram pela avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa. Foram três (03) pesquisas avaliadas antes de seu início, com o intuito de 

garantir que todos os procedimentos éticos necessários estavam sendo previstos no projeto. 

 

 

 

Projeto de Outra Instituição 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa da FACCAT avaliou, ainda, um (01) projeto desenvolvido em 

outra instituição por solicitação do pesquisador. 

 

 

Atendimentos 
 

 

Apoio operacional aos professores  
   

 

Durante o ano de 2013, disponibilizou-se para o corpo docente da instituição apoio operacional 

referente ao manejo do sistema informatizado. Foram sanadas, ainda, dúvidas relativas a questões 

éticas e metodológicas dos projetos enviados ao CEP. 

 

 

Apoio operacional aos alunos 
 

  

 Buscou-se a ampliação dos atendimentos prestados ao corpo discente, através de reuniões 

informais, realizadas na sala do CEP/FACCAT, e através de E-mail’s e contatos telefônicos. Os 

atendimentos tinham foco na remissão de dúvidas e orientações quanto aos aspectos éticos em 

pesquisa, assim como o uso do sistema informatizado do CEP. 



 

 

 

 

 

 

  

Parcerias 
 

 

CEP/UniRitter 
   

 

Em 2013 ratificou-se o protocolo de cooperação científica firmado entre a FACCAT e a UniRitter 

no ano de 2009, através da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa e CEP/FACCAT. Este acordo 

possibilita que projetos de pesquisas possam, desta forma, receber protocolo de avaliação vinculado ao 

Conselho Nacional de Saúde. Esta ação legitima sobremaneira os preceitos éticos nas pesquisas 

desenvolvidas no escopo da FACCAT.  
 

 

 

 

Planejamento:  

atividades para 2014 
 

 

Expansão 
  

 

As perspectivas para 2014 envolvem a assunção de um número mais elevado de avaliações para 

o CEP/FACCAT. Além das atividades já desenvolvidas, há a perspectiva de que um maior número de 

projetos sejam avaliados pelo CEP/FACCAT, haja vista que a Vice-Direção de Pesquisa e Pós-

Graduação tem fomentado e fortalecido diversos Cursos de Pós-Graduação, Lato e Stricto Sensu, onde 

serão desenvolvidos projetos de pesquisa que carecerão da avaliação do CEP/FACCAT. Ademais, 

parcerias com outras instituições estão sendo analisadas, levando a necessidade de ampliação e 

qualificação do atendimento prestado. 
 

 

Qualificação e Capacitação docente 
  

 



 

 

 

 

Legitimando o caráter pedagógico do CEP/FACCAT, continuar-se-á com as atividades de 

qualificação e capacitação aos docentes dos Cursos de Graduação, em consonância com o trabalho pelo 

Comitê de Pesquisa e Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa, através da participação de 

representantes do CEP/FACCAT junto às reuniões dos Núcleos Docentes Estruturantes e Reuniões de 

Colegiado. Nestas ocasiões, os representantes do CEP divulgarão informações importantes sobre o 

funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa, com ênfase nos aspectos éticos da pesquisa e aspectos 

formais de pesquisa científica. Além disso, buscar-se-á fomentar a inclusão de informações relativas a 

ética em pesquisa junto as disciplinas de metodologia científica. 

 

 

Atendimento aos discentes 
 

  

Para o ano de 2014, almeja-se qualificar mais ainda o atendimento aos discentes, através dos 

canais de comunicação disponíveis: site, E-mail, telefone e principalmente através do contato pessoal. 

Estão previstas também a participação do CEP/FACCAT no Encontro Geral de TCCs, com vistas a 

clarificar de forma efetiva as informações junto ao alunado. Além disso, o CEP auxiliará em atividades 

que serão desenvolvidas através do Comitê de Pesquisa, desenvolvendo estratégias para o fomento da 

qualificação da escrita científica junto ao corpo discente, buscando promover maior número de 

publicações em revistas indexadas. 

 

 

Reconhecimento 
 

 

Para o ano de 2014 a Coordenação do CEP/FACCAT continuará trabalhando a fim de viabilizar 

o reconhecimento do Comitê junto aos órgãos vigentes. Os trâmites atuais foram construídos em 

consonância com as referidas normas, sendo que isto é imprescindível para busca da legitimação do 

CEP. Estudos serão realizados a fim de verificar se a instituição possui as outras características 

necessárias para cadastro junto ao SISNEP, que exige características de formação do corpo docente, 

dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

Contato: cep@faccat.br 

Atendimentos na Sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) e Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/FACCAT) (1º piso do Prédio Administrativo) 

Atendimentos presenciais no ano de 2013: segundas, terças, quartas, quintas e sextas. 

 

Professora Aneli Paaz  

Coordenadora 

 

Psicóloga Juliana Carminatti 

Assistente 

 

 

Membros titulares 

 

Profª. Dalva Reinheimer (História) 

Profª. Sílvia Dutra Pinheiro (Psicologia) 

Profª. Liane Filomena Muller (Letras) 

Prof.  Carlos Fernando Jung (Engenharia de Produção) 

Prof.  Marcelo Azambuja (Sistemas de Informação) 

Profª. Aneli Paaz (Pedagogia) 

Prof. Álvaro Luis de Melo Machado (Turismo) 

Profª. Marley de Almeida Tavares Rodriguez (Comunicação Social) 

Prof.  Zenar Pedro Schein (Matemática) 

Prof.  Jorge Marcelo Wolgemuth (Ciências Contábeis) 

Profª. Dilani Silveira Bassani (Administração) 

Profª. Claudia Capelari (Enfermagem) 

Profª. Carin Maribel Koetz Diniz da Costa (Superior de Tecnologia em Gestão Comercial) 

Profª. Berenice Gonçalves Hackmann (representante da sociedade civil organizada: Academia Lítero-

Cultural Taquarense) 

 

 



 

 

 

 

Membros suplentes 

 

Prof.  Jefferson Zuch Dias (História) 

Profª. Laíssa Eschiletti Prati (Psicologia) 

Profª. Luciane Maria Wagner Raupp (Letras) 

Prof. Paulo Roberto de Aguiar Von Mendgen (Engenharia de Produção) 

Profª. Flávia Pereira Carvalho (Sistemas de Informação) 

Profª. Marlene Soder Ressler (Pedagogia) 

Prof. Jorge Luiz Amaral de Moraes (Turismo) 

Profª. Augusto Rodrigues Parada (Comunicação Social) 

Profª. Gislaine Goreti Fidelles (Matemática) 

Prof.  Sergio Antonio Nikolay (Ciências Contábeis) 

Profª. João Carlos Bugs (Administração) 

Profª. Carmen Regina Teixeira de Quadros (Enfermagem) 

Profª. Carmen Regina Teixeira de Quadros (Superior de Tecnologia em Gestão Comercial) 

 

 

 

 

Projetos avaliados pelo CEP/FACCAT em 2013 
 

 

 Abaixo segue listagem dos projetos avaliados pelo CEP/FACCAT em 2013. Salientamos que 

foram avaliados 141 projetos oriundos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, sendo 113 projetos 

da Graduação e 24 da Pós-Graduação, 3 de pesquisas e 1 projeto de pesquisa de outra instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 


