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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

O�cio nº 122/2021/PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

São Paulo, 13 de maio de 2021.

Às
Câmaras de Extensão e Cultura
Universidade Federal de São Paulo
 

  

Assunto: Orientação do Comitê de É�ca em Pesquisa - CEP em trabalhos acadêmicos/cien�ficos.

 

  

Prezados (as) senhores (as):

 

Em decorrência de  recorrentes solicitações de orientação sobre o cadastro de programas e projetos de extensão e observatórios
no Comitê de É�ca em Pesquisa - CEP, enviamos para as CAEC, e pedimos que seja amplamente divulgado para os coordenadores de a�vidades
de extensão da nossa comunidade, as informações que foram repassadas e deba�das na reuniao realizada pela PROEC com as Câmaras de
Extensão e Cultura em 06 de agosto de 2020, após reuniao, em 28 de maio de 2020, com o CEP-UNIFESP, com a presença do coordenador, prof.
dr. Miguel Jorge, para tratar das orientações do Comitê de É�ca em Pesquisa - CEP para os trabalhos acadêmicos, especificamente no campo da
extensão e cultura universitária. Nesta ocasião foi enfa�zado:

1. Todos os trabalhos acadêmicos que tenham a dimensao da  pesquisa precisam estar cadastrados no CEP;

2. Trabalhos científicos que utilizem seres humanos com dados individualizados (anonimizados ou não) precisam de aprovação do CEP;

Como ainda existem algumas dúvidas a respeito, estamos encaminhando RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016, como parecer do
órgão máximo responsável pelo assunto.

 

Atenciosamente,

 

 

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

ProEC - Unifesp

Documento assinado eletronicamente por Raiane Patricia Severino Assumpção, Pro-Reitor(a) de Extensão e Cultura, em 14/05/2021, às
22:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0691088 e o código CRC 1C2D9342.
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