FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS
MEMORANDO 042/2015

Patos - PB, 02 de dezembro de 2015.

De: Comitê de Ética em Pesquisa/FIP
Para: COMUNIDADE ACADÊMICA/FIP
Prezadas/os Integrantes da Comunidade Acadêmica das FIP,
Ao cumprimentar-lhes, informamos que a última reunião ordinária para relatoria de protocolos de
pesquisa, realizada pelo nosso CEP, foi realizada nesta quarta-feira (02). Desta forma, finalizamos os trabalhos
estabelecidos em nosso calendário de atividades estabelecido para o semestre 2015.2.
Reforçamos que as nossas atividades administrativas seguem normalmente, cumprindo o Calendário
Acadêmico da IES. Até o dia 18 de dezembro estaremos atendendo a comunidade acadêmica no tocante a revisão
e emissão de pareceres. Os encaminhamentos de protocolos de pesquisa podem ser feitos, através do Sistema
Plataforma Brasil, ao longo do recesso, entretanto, o encaminhamento para relatoria só poderá acontecer em
Fevereiro, quando iniciarmos o semestre 2016.1, cumprindo orientações repassadas pela Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa.
Aproveitamos a oportunidade e agradecemos a atenção de todos os setores das Faculdades Integradas
de Patos. Ato contínuo, repassamos os números referentes as demandas cumpridas ao longo do ano letivo,
conforme a tabela abaixo.
SEMESTRE

QUANTIDADE DE PROTOCOLOS DE PESQUISA
AVALIADOS

2015.1

229

2015.2

245
TOTAL ANUAL: 474

Com relação ao fechamento do calendário de atividades estabelecido para o semestre 2015.2 os números são:
66 protocolos de pesquisa direcionados para última reunião do semestre (02/12). Estes foram
direcionados até o dia 27/11, estabelecido como prazo limite para o referido direcionamento.
34 protocolos de pesquisa direcionados a partir do dia 30 de novembro, que ficam para primeira
relatoria de fevereiro, com data a ser definida pelo colegiado formado pelos membros do CEP/FIP.

Prof. Ms. Flaubert Cirilo Jerônimo de Paiva
Coordenador do Comitê de Ética das Faculdades Integradas de Patos
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