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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.

Aprimoramento do Sistema
Informatizado
Histórico do Sistema Informatizado
O incentivo à pesquisa científica é uma das estruturas basais da FACCAT, sendo que a cada ano
é possível observar um aumento exponencial na qualidade e na também na quantidade de projetos
desenvolvidos no escopo da instituição. Conectados a esta realidade e buscando qualificar os projetos
desenvolvidos, incluindo os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), o CEP/FACCAT trabalhou no
ano de 2010 na elaboração de um esboço de um sistema informatizado para facilitar os trâmites
oriundos da avaliação dos projetos. Foi em janeiro e fevereiro de 2011 que Leonardo Sápiras, do
Núcleo de Sistemas Administrativos, em parceria com a estagiária Kamêni Iung Rolim, construiu e
implantou o sistema, alicerçado no SAGA. O sistema está totalmente em consonância com os preceitos
e resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP) e adaptado à realidade da instituição. A iniciativa promoveu maior satisfação do corpo
docente e discente, conforme observado através dos e-mails e contatos telefônicos recebidos pelo setor.

Recursos do Sistema Informatizado
Foram aperfeiçoados os recursos do sistema informatizado para avaliação de projetos junto ao
CEP/FACCAT. Este sistema apresenta características que são inovadoras para um Comitê de Ética em
Pesquisa desta configuração. Os recursos do sistema permitem que todo o processo de envio do
projeto, por parte do aluno, sejam feitas exclusivamente pela Internet, através do Portal do Aluno da
Faccat. Já a avaliação do projeto, por parte do parecerista integrante do CEP/FACCAT, também é feita
pela Internet, através do Portal do Professor. Desta forma, o CEP/FACCAT promove o gerenciamento
deste processo, que envolve todo o suporte ao acadêmico e ao professor, atuando na remissão de
dúvidas e na administração do sistema, que envolve o recebimento e distribuição de projetos e a
divulgação os resultados. O sistema foi e vem sendo atualizado durante todo o semestre com a inclusão
de novos recursos, com vistas a estar cada vez mais integrado com as necessidades da instituição.

Divulgação
Encontro Geral de TCC’s

Durante o II Encontro Geral de TCC’s, ocorrido no Auditório da Faccat no dia 31 de março, a
equipe do CEP/FACCAT, explanou 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.

Site
Em 2012 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, preferencialmente via e-mail

Avaliações de Cursos
Avaliação in loco do MEC
Durante o primeiro semestre letivo de 2012 o MEC realizou avaliação in loco junto à FACCAT,
do curso de Administração no dia 28 de fevereiro e dos cursos de Tecnólogos em Gestão Comercial,
Sistema para Internet e Gestão de Qualidade, em 14 de maio. A avaliação realizada por dois
avaliadores do MEC para cada curso contemplou inúmeros indicadores, sendo que contou com o
envolvimento de todos os setores da FACCAT, incluindo o CEP, que esteve representado pela Profa.
Aneli Paaz, Coordenadora, e pela Psicóloga Kamêni Iung Rolim. Os avaliadores tiveram acesso a toda
documentação comprobatória do trabalho realizado pelo comitê desde 2008, sendo que verbalizaram
ser de suma relevância a estruturação do Comitê de Ética em Pesquisa junto a instituição, o que
corrobora e reafirma o trabalho realizado pela instituição junto ao fomento da pesquisa científica.

Avaliação in loco da CAPES
Durante o mês de novembro, o CEP envolveu-se ativamente na organização da documentação
necessária para a avaliação da viabilidade de implantação/autorização de funcionamento do Mestrado
em Desenvolvimento Regional proposto pela instituição.

Trabalhos avaliados
Graduação
Durante o ano de 2012, cento e trinta e um (131) 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 24 projetos avaliados; o de Ciências Contábeis, 19; Comunicação Social, 11;
Psicologia, 21; Administração, 37; Matemática, 15; Letras, 2; e Turismo, 2.

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. Quarenta e sete projetos foram avaliados e aprovados, sendo 11 projetos da
Especialização em Gestão Educacional: Supervisão e Orientação; da Especialização em
Comportamento Humano nas Organizações- 2011, 8; da Especialização em Gestão Contábil: Ênfase
em Auditoria, 9; da Especialização em MBA Executivo em Gestão Empresarial 2011, 9; da
Especialização em Educação Matemática e as Novas Tecnologias, 9; e da Especialização em
Dependência Química e Promoção da Saúde, Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial,
1 projeto.

Atendimentos
Apoio operacional aos professores
A psicóloga Kamêni Iung Rolim prestou apoio operacional aos Professores de TCC ao longo do
primeiro semestre, através de reuniões informais e em especial através do treinamento para manejo do
sistema informatizado, realizado também com o apoio de Leonardo Sápiras. A partir do mês de agosto,
o atendimento relativo ao sistema operacional do CEP passou a ser feito pela psicóloga Juliana
Carminatti. Desta forma, o CEP/FACCAT presta atendimento personalizado à estes professores,
auxiliando no manejo do sistema.
Ocorreu durante o primeiro semestre a instrumentalização dos novos pareceristas ad hoc
indicados pelos diferentes cursos, através de seus coordenadores.

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.

Parcerias
CEP/UniRitter
Ratificando 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, os projetos de pesquisa contemplados
pelo Edital de Pesquisa, bem como os projetos provenientes dos Grupos de Pesquisa emergentes na
FACCAT puderam ser avaliados pelo CEP/UniRitter e 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.

Projetos avaliados em parceria com o CEP/
UniRitter
No ano de 2012, foram avaliados em parceria com o CEP/UniRitter:
•
•

Discutindo a vulnerabilidade de educadores do município de Três Coroas (RS) ao estresse: Estratégias
de prevenção e gerenciamento do estresse. Coordenadora: Profa. Dra. Cármen Marilei Gomes;

Acompanhamento da continuidade do tratamento em serviços ambulatoriais de usuários de
crack após o tratamento em comunidades terapêuticas do Vale do Paranhana. Coordenadora
Profa. Dra. Laíssa Eschiletti Prati.

Planejamento:
atividades para 2013
Expansão
As perspectivas para 2013 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 PósGraduação tem fomentado e fortalecido diversos Cursos de Pós-Graduação, 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, serão promovidas 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.
Haverá capacitação e qualificação para os novos integrantes nomeados para o mandato 20122015, segundo Portaria DG Nº 09/2012. Para o triênio mencionado, houve reconduções de alguns
integrantes que também serão alvo das ações acima previstas.

Atendimento aos discentes
Para o ano de 2013, 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 2013 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 2012: terças, quartas, quintas e sextas.
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Membros titulares

Profª. Dalva Reinheimer (História)
Prof. Jefferson Silva Krug (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. Cláudia Capelari (Enfermagem)
Profª. Carin Maribel Koetz Diniz da Costa (Curso Superior em Gestão Comercial)
Profª. Berenice Gonçalves Hackmann (representante da sociedade civil organizada)

Membros suplentes

Prof. Jefferson Zuch Dias (História)
Profª. Sílvia Dutra Pinheiro (Psicologia)
Profª. Luciane 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)
Prof. 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 (Curso Superior em Gestão Comercial)

Projetos avaliados pelo CEP/FACCAT em 2011
Abaixo segue listagem dos projetos avaliados pelo CEP/FACCAT em 2012. Salientamos que
foram avaliados 178 projetos oriundos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, sendo 131 projetos
da Graduação e 47 da Pós-Graduação. A listagem segue nas próximas páginas.

