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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

 

 

Cronograma 2016 – CEP/UFRN 
 
 

JANEIRO 

Liberação de pareceres da última reunião ordinária de 2015 08/jan 

 

RECESSO – 11/jan a 11/fev 

 
 

FEVEREIRO 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

até 04/fev 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 17/fev 

1ª reunião ordinária 26/fev 

 
  

MARÇO 

Liberação de pareceres da 1ª reunião ordinária 15/mar 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

10/mar 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 16/mar 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 22/mar 

2ª reunião ordinária 30/mar 

 
 

ABRIL 

Liberação de pareceres da 2ª reunião ordinária 18/abr 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

11/abr 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 14/abr 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 25/abr 

3ª reunião ordinária 29/abr 
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MAIO 

Liberação de pareceres da 3ª reunião ordinária 16/mai 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

10/mai 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 17/mai 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 23/mai 

4ª reunião ordinária 31/mai 

 
 

JUNHO 

Liberação de pareceres da 4ª reunião ordinária 14/jun 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

09/jun 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 13/jun 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 23/jun 

5ª reunião ordinária 30/jun 
 
  

JULHO 

Liberação de pareceres da 5ª reunião ordinária 14/jul 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

11/jul 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 19/jul 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 25/jul 

6ª reunião ordinária 29/jul 
 

  

AGOSTO 

Liberação de pareceres da 6ª reunião ordinária 16/ago 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

10/ago 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 18/ago 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 22/ago 

7ª reunião ordinária 26/ago 
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SETEMBRO 

Liberação de pareceres da 7ª reunião ordinária 14/set 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

12/set 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 15/set 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 26/set 

8ª reunião ordinária 30/set 
 
  

OUTUBRO 

Liberação de pareceres da 8ª reunião ordinária 14/out 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

10/out 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 20/out 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 21/out 

9ª reunião ordinária 27/out 
 
 
 

 

NOVEMBRO 

Liberação de pareceres da 9ª reunião ordinária 16/nov 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

10/nov 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 14/nov 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 21/nov 

10ª reunião ordinária 25/nov 

 
  

DEZEMBRO 

Liberação de pareceres da 10ª reunião ordinária 09/dez 

Período para cadastramento de novos projetos na Plataforma Brasil, envio de consultas, 
relatórios, emendas, recursos e pendências referentes a protocolos apreciados em 2015 (Obs.: 
mesmo que os protocolos sejam enviados no prazo, mas retornem ao pesquisador por pendência 
documental detectada pela secretaria, a data que valerá é a da última submissão e, não, a da 
primeira.) 

05/dez 

Data da realização do check list e indicação de relatoria (PROCEDIMENTO INTERNO) 08/dez 

Data limite para apresentação de resposta às pendências de pareceres já emitidos 14/dez 

11ª reunião ordinária 16/dez 
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JANEIRO/2017 

Liberação de pareceres da 11ª reunião ordinária de 2016 10/jan 

 
 
 

 

ATENÇÃO 
 

1. Este cronograma está sujeito a alterações. 
 

2. Novos projetos, pendências, emendas, recursos ou relatórios cadastrados após a data limite indicada neste 
cronograma serão apreciados na reunião seguinte, não havendo prorrogação dos prazos para recebimento da 

documentação correspondente. 

 


