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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO GRUPO UNISEPE PARTICIPA DE TREINAMENTO EM
SÃO PAULO

Nos dias 16 e 17 de setembro, a vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo UNISEPE - Profª Alessandra
Canivezi – participou do Treinamento de Comitês de Ética em Pesquisa do Estado de São Paulo. A atividade, desenvolvida pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, ocorreu no auditório do Centro de Convenções Rebouças, na cidade de São
Paulo.
O evento, com carga horária de 16h, teve como objetivo formar os membros dos Comitês a partir do foco de proteção do
participante da pesquisa, bem como de seus direitos, a serem respeitados e garantidos. Além disso, também foi pauta da formação
a socialização e a discussão de novas Resoluções que nortearão a análise dos protocolos de pesquisa.
De maneira diferente das formações dos anos anteriores este treinamento mesclou estratégias expositivas para
apresentação dos conteúdos, atividades em grupo para sistematização dos mesmos e esclarecimentos de dúvidas que foram
enviadas no ato da inscrição à CONEP.
Também foram abordadas questões acerca:
* da submissão dos trabalhos de pesquisa na Plataforma Brasil;
*das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde 510\16 e 580\18 que regulam as pesquisas nas áreas das Ciências Humanas e
Sociais interesse estratégico do Sistema Único de Saúde - SUS - respectivamente;
* do papel e da participação do usuário;
* dos critérios de avaliação ética;
* dos cuidados com biobancos e biorrepositórios de materiais biológicos e;
* de protocolos que se enquadram em relatos de caso na área da Saúde.
A partir dessas questões evidencia-se a necessidade de sensibilização e formação dos coordenadores de curso das 07
unidades do grupo para padronização dos procedimentos de submissão e de análise uma vez que é relevante a produção acadêmica
de alunos e professores das instituições.
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