
 

 

FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 
Comitê de Ética em Pesquisa: 5427 – Faculdades Integradas de Jaú/Fundação 

Educacional Dr. Raul Bauab 
 

PARTE 1 – INFORMAÇÕES QUALITATIVAS 
(Conforme Anexo I da Norma Operacional-CNS nº 001/2013) 

CEP: 5427  

Instituição: Faculdades Integradas de Jaú/Fundação Educacional Dr. Raul Bauab 

Município: Jaú UF: SP 

Semestre: (X) Janeiro a junho (  ) Julho a 

dezembro 

Ano: 2021 

 
1. Reuniões: 

Inicialmente é necessário esclarecer que o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) das 

Faculdades Integradas de Jaú (FIJ) necessitou de ampla reformulação no início de 2021. 

Houve a abertura de edital de chamada para a manifestação de interesse em compor o corpo 

de membros do CEP, que culminou na inscrição e aceitação dos membros que formam o 

grupo atualmente, conforme informado à CONEP, na ocasião da substituição (Edital: 

https://seducsp-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ademirt_professor_educacao_sp_gov_br/EeWzUvWFKV9

GvHtwZSPYR1IB4P2M121ktn5NukIX2CJdwg?e=15c7r0). 

As reuniões do CEP ocorreram mensalmente, conforme calendário previamente 

divulgado, sempre numa sexta-feira, uma semana após o encerramento do recebimento de 

trabalhos para o fechamento da pauta na plataforma Brasil.  

Todo encontro teve início com a apresentação da pauta pelo coordenador do CEP 

que, por conseguinte, deu início às apresentações dos relatores para cada um dos projetos 

em avaliação, previamente lidos pelos membros do CEP. O relator expõe as suas percepções 

e características do projeto avaliado e, em seguida, é aberta discussão e questionamentos 

sobre o projeto em questão. Logo, é tomada a decisão coletiva sobre a aprovação ou não do 

projeto, assim como de ajustes, data de entrega de relatório final e estratégia de 

acompanhamento dos trabalhos. As percepções avaliativas do grupo são registradas pelo 

relator em planilha própria, que foi elaborada após a visita virtual in loco recebida em julho de 

2020, com a finalidade de padronizar as análises realizadas pelos relatores, além de permitir 

registro, acompanhamento e controle dos trabalhos (Planilha: https://seducsp-



 

 

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ademirt_professor_educacao_sp_gov_br/EYGLMJTuvnJFj

2UWbHjs-nMBbLw5GzvNb6V0TkTI86Hwmg?e=Fmag9K). Em dias de reunião, caso algum 

membro do CEP tenha impedimento ético, já mencionado na pauta criada por meio da 

plataforma Brasil, este pode participar da reunião, exceto quando o projeto que causa o 

impedimento ético seja discutido pelo grupo. 

Durante o semestre tivemos 6 reuniões, com 11, 9, 11, 10, 8 e 10 participantes, 

respectivamente da 1ª à 6ª, de 12 membros totais. Essa situação representa a média de 81,9% 

de membros presentes nas reuniões do CEP no primeiro semestre de 2021. Salientamos que 

a direção das Faculdades Integradas de Jaú (FIJ), está providenciando encaminhamento de 

ofício à secretaria municipal de saúde para que possamos substituir a Representante de 

Participante de Pesquisa (RPP), dada a sua dificuldade em participar das reuniões do CEP. 

Os trabalhos do CEP são organizados por calendário divulgado no início de cada ano, 

com datas específicas das reuniões e limite para entrega de trabalhos para avaliação na 

plataforma Brasil. O limite para postagem de projetos na plataforma Brasil antecede em uma 

semana o dia da reunião mensal dos membros do CEP. A validação documental ainda é 

realizada pelo coordenador do CEP, porém a direção das FIJ está implementando a central 

do aluno, onde existe a expectativa de que haverá um(a) funcionário(a) para a validação 

documental, após realização de formação sobre a plataforma Brasil e o processo propriamente 

dito.  A média de tempo dedicado à validação documental, resposta à pendência documental, 

elaboração de nota técnica, aceite do relator, elaboração do parecer do relator, parecer do 

colegiado, parecer consubstanciado e respostas às pendências, são apresentados no quadro 

1. 

 

Quadro 1. Tempo (em dias) sobre as ações realizadas pelo CEP 

Ação 

                   
Qtd 

  Média   Desvio Padrão    
(em dias) 

  
(em dias) 

  
    

 
 

    
 

                  
Validação Documental 22 -5,0 29 
Resposta à Pendência Documental 6 7,0 11 
Elaboração de Nota Técnica 0 0,0 0 
Aceite do Relator 23 0,0 18 
Elaboração do Parecer do Relator 21 7,3 19 
Elaboração do Parecer do Colegiado 20 4,9 20 
Elaboração do Parecer Consubstanciado 21 0,0 19 
Resposta à(s) Pendência(s) 2 18,0 1 

Qtd – quantidade de dias gastos 



 

 

 

2. Estrutura e funcionamento  
Considera-se que a composição do CEP está adequada, já que está formado por 

profissionais e acadêmicos de diferentes áreas, conforme quadro 2. Apesar da composição 

interessante do corpo de membros do CEP, estamos buscando a substituição da RPP, 

tendo em vista as suas ausências nos trabalhos do CEP e incomunicabilidade, conforme 

descrito anteriormente. 

 

Quadro 2. Membros do CEP 

Nome Completo Nomeação  Formação 
Profissional  

Área de 
conhecimento  Escolaridade  

Ademir Testa Junior  Coordenador 
Titular  

Educação 
Física  Ciências da Saúde  Doutorado  

Renan Floret Turini Claro  Vice-
coordenador titular  

Educação 
Física  Ciências da Saúde  Doutorado  

Paulo Fernando 
Nascimento Afonso  Titular  Economia  Ciências Exatas e 

da Terra  Doutorado  

Bianca Giordana Zaniratto  Titular  Jornalismo  Ciências Humanas  Mestrado  
Thiago de Souza Candido  Titular  Biomedicina  Ciências da saúde  Doutorado  
Katia Aparecida da Silva 
Viegas  Titular  Ciências 

biológicas  
Ciências da 
natureza  Doutorado  

Solimar G. Messias 
Bonjardim  Titular  História  

Geografia  Ciências humanas  Doutorado  

Perola Liciane Baptista Cruz 
e Silva  Titular  Enfermagem  Ciências da saúde  Mestrado  

Eliomar Borges Furquim  Suplente  Administração  Ciências Exatas  Mestrado  

Waldir A. Gobbi Augusto  Suplente  Ciências 
contábeis  Ciências exatas  Mestrado  

Priscila Jorge de Oliveira Secretária Administração Administração Graduação 

Iara Aparecida Lopes 
Ribeiro  

Representante 
de participantes de 

pesquisa  
Odontologia  Ciências da 

Saúde  Especialização  

 
A funcionária administrativa designada não é exclusiva do CEP, pois atua também 

como secretária das FIJ. A secretária Priscila Jorge de Oliveira atende pelo telefone (14) 

2104-3404, das 13:00 às 21:00. A funcionária possui acesso aos arquivos do CEP. 

 
3. Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de pesquisa  

Em reunião com os membros do CEP no dia 04/02/2021, ficou acordado que, ao 

avaliarmos para cada projeto de pesquisa, deveria constar a data para entrega do relatório 

parcial ou final de pesquisa no parecer consubstanciado. Ficou estabelecido que os 

relatórios parciais ou finais deverão ser submetidos ao CEP anualmente, ficando o dia 



 

 

03/12/2021 para envio dos relatórios dos projetos analisados durante o ano corrente. 

Salienta-se que todos os relatórios de pesquisa deverão ser submetidos acompanhados 

dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinados pelos participantes da 

pesquisa. 
 

4. Papel consultivo e educativo do CEP 
No início do ano, quando houve a mudança na coordenação do CEP, foram criados 

canais de informação e contato entre o comitê, pesquisadores, participantes de pesquisa e as 

demais pessoas da comunidade. 

Nesses canais são disponibilizados: cartilha dos direitos do participante de pesquisa, 

arquivos, oportunidades de formação, modelos para submissão de projetos na plataforma 

Brasil e links de publicações da CONEP. O site do CEP foi todo atualizado, o facebook criado 

e mantido, e o canal no youtube ainda está em construção. 

Site do CEP: https://www.fundacaojau.edu.br/integradas/pagina/cep-142 

Facebook: https://www.facebook.com/Comit%C3%AA-de-%C3%89tica-e-Pesquisa-

das-Faculdades-Integradas-de-Ja%C3%BA-104660285022931  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzUip_tTbpIajWqnoqBdb6w 

Internamente, os membros do CEP têm discutido em cada reunião, a respeito de 

tópicos sobre ética em pesquisa, contribuindo para a autoformação, além da organização e 

aprimoramento da elaboração dos pareceres.  

Foi nesse contexto que, nas reuniões do primeiro semestre, foram atualizados todos 

os arquivos e site do CEP, criados os canais de comunicação, criada a planilha de controle 

dos pareceres e a padronização dos critérios de análise ética dos trabalhos de pesquisa. Na 

primeira reunião do ano (04/02), foi realizada a capacitação inicial dos novos membros do 

CEP para atuação nos pareceres dos trabalhos submetidos, além do manejo das ações dentro 

da plataforma Brasil.  No dia 12/03 foi criada uma pasta com arquivos importantes 

disponibilizados pela CONEP, cujo link foi encaminhado a todos os membros do CEP para 

leitura e conhecimento (https://seducsp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ademirt_professor_educacao_sp_gov_br/Es5gncDErHBLp

1W_cFLZu-QBrWu9IEs0QUwiJ2JqGoUxug?e=qP2GoL). Os membros do CEP estão por 

produzir pequenos vídeos para alimentação do nosso canal no youtube, conforme acordado 

na reunião do dia 16/04, informando e formando pesquisadores, participantes de pesquisa e 



 

 

as demais pessoas da comunidade. No dia 27/07, as informações sobre a atuação do CEP 

foram apresentadas aos pesquisadores da instituição, apontando as expectativas para o 

segundo semestre de 2021, conforme apresentação disponível em: https://seducsp-

my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ademirt_professor_educacao_sp_gov_br/EbSuMhBm7JVF

oaWRXb6-QAsBFmikZiGKRJU4DMZPW35M2Q?e=i6pJ1O 

 Alguns membros do CEP têm participado de eventos acadêmicos no primeiro semestre 

de 2021, aperfeiçoando a sua relação com a pesquisa: 

Ademir Testa Junior: 1º seminário da escola de formação em esporte e lazer; 36º congresso 

internacional de educação física – FIEP; seminário de educação física escolar do CREF4/SP; 

XII congresso internacional de educação física e motricidade humana e XVIII simpósio paulista 

de educação física. 

Renan Floret Turini Claro: Avaliação da aprendizagem no ensino superior - Faculdades 

Integradas de Jaú - Jaú/SP - 2021. 
Paulo Fernando Nascimento Afonso:    Brasil e as mudanças climáticas – Academia 

Brasileira de Ciências; 1º. Encontro de soluções para o agronegócio – Fundação de Estudos 

Agrários Luiz de Queiroz; Desenvolvimento de negócios, liderança e networking – Fundação 

Instituto de Administração – FIA; Covid-19: desafios e alternativas para o desenvolvimento 

econômico brasileiro - VIII encontro científico do programa de pós-graduação em economia 

da Unesp, Fatores do ambiente mercadológico que influenciam o varejo de máquinas 

agrícolas – Fábio de Biase. 

Bianca Giordana Zaniratto: XV Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã/Mídia 

Cidadã. Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular, 

Comunitária e Cidadã (ABPCom) e Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design 

(FAAC), Departamento de Comunicação Social (DCSO) da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). 

Thiago de Souza Candido: Avaliação da aprendizagem no ensino superior - Faculdades 

Integradas de Jaú - Jaú/SP - 2021. 

Katia Aparecida da Silva Viegas: Curso de curta duração em V curso de Cannabis medicinal. 

Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, São Paulo, Brasil; AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR. Faculdades Integradas de Jahu, FIJ, Jaú, Brasil. 

Pérola Liciane Baptista Cruz e Silva: I CINPSUS   - I Congresso Internacional Interdisciplinar 

sobre politicas públicas de saúde: em busca da cidadania plena pela universalidade da saúde. 



 

 

Waldir A. Gobbi Augusto: Palestra: Tendências e desafios do profissional da Controladoria 

(CRCSP-FIA); Reunião Técnica: Exame de Suficiência (CRCSP - Academia Paulista de 

Contabilidade); Painel: Nova Geração e Integração Estudantil: " A Inteligência Artificial 

aplicada na Contabilidade" (CRCSP); Palestra: "Casos práticos: Demonstração do Fluxo de 

Caixa" - NBC TG3 (R3) 

(CRCSP). 

Além disso, os membros do CEP também atuaram em publicações científicas em suas 

áreas de atuação e estudo: 

Ademir Testa Junior: TESTA JUNIOR et al. O ensino dos esportes coletivos e as percepções 

conceituais e atitudinais dos escolares. Revista CPAQV, v. 1, p. 1-13, 2021. 

ZANINI, Gabriel de Souza; BONFIM, Mariana Rotta; LOCCI, Bruna; TESTA JUNIOR, 

Ademir ; MONTEIRO, Henrique Luiz. Influence of physical activity practice in the hand grip 

force-time curve in statins users. Revista CPAQV, v. 1, p. 1-10, 2021. 

TESTA JUNIOR, Ademir. Esporte, educação física escolar e formação para a vida. In: Ademir 

Testa Junior. (Org.). AS DIFERENTES FORMAS DO ESPORTE. 1ed.Curitiba: CRV, 2021, v. 

1, p. 25-36. 

TESTA JUNIOR, Ademir et al. AS DIFERENTES FORMAS DO ESPORTE. 1. ed. Curitiba: 

EDITORA CRV, 2021. v. 1. 148p. 

Editoração da revista MotriSaúde, ISSN: 2674-7782.  

Pareceres em revistas científicas da área (EFDeportes – ISSN: 1514-3465 e Revista Brasileira 

de Atividade Física e Saúde – ISSN: 2317-1634). 

Renan Floret Turini Claro: TESTA JUNIOR, Ademir; CLARO, Renan Floret Turini et al. AS 

DIFERENTES FORMAS DO ESPORTE. 1. ed. Curitiba: EDITORA CRV, 2021. v. 1. 148p. 

Paulo Fernando Nascimento Afonso: V SIMPÓSIO EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO. 

Gestão do conhecimento no agronegócio 4.0, Jaboticabal-SP. 

Thiago de Souza Candido: MELO, S. L. F.; CANDIDO, T. S.; DONZELLA, H.; FAULIN, T. E. 

S. COVID-19: Análise quantitativa de casos e óbitos ocorridos no município de Mineiros do 

Tietê/SP em 2020. Saúde em Foco, v. 1, p. 368-388, 2021. 

ALEIXO, W. F. ; GRACIANO, M. B. N. ; SANTOS, N. S. ; FAULIN, T. E. S. ; CANDIDO, T. S. 

Survey and Characterization by Regions and States of Brazil of the Main Causes of Death from 

Intoxication in the Period 2010 - 2018. EC Nursing & Healthcare, v. 3, p. 79-86, 2021. 



 

 

Bancas de TCC: MELO, S. L. F.; FAULIN, T. E. S. . COVID-19: Análise quantitativa de casos 

e óbitos ocorridos no município de Mineiros do Tietê/SP em 2020. 

ALEIXO, W. F. ; GRACIANO, M. B. N. ; CANDIDO, T. S. Levantamento e caracterização por 

regiões e estados do Brasil das principais causas de mortes por intoxicação no período de 

2010-2018.  

Editoração da 4ª edição da Revista InterSaúde – ISSN: 2674-869X. 

 Para finalizar essa parte, os membros do CEP estão por produzir uma coletânea que 

versará sobre temas relacionados à pesquisa e ética em pesquisa, a fim de fortalecer as 

reflexões e discussões sobre os temas de importância aos trabalhos do grupo. 
 

 
PARTE 2 – INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS 

 
Número de reuniões realizadas no período: 6 

 
GRUPO 

SITUAÇÃO - NÚMERO DE PROJETOS 
TOTAL 

 APROVADOS  NÃO APROVADOS  PENDENTES  RETIRADOS  À Critério do CEP 
I 0 0 0 0 0 0 
II 0 0 0 0 0 0 
III 15 1 3 0 0 19 

Total 15 1 3 0 0 19 
(*) Total de Folhas de Rosto de projetos APROVADOS e NÃO APROVADOS dos Grupos II e III 
enviados à CONEP 16 

 
Grupo I Áreas temáticas especiais. 

   
 Novos fármacos, 

Grupo II vacinas e testes diagnósticos, exceto casos do Grupo I, 
 Genética, exceto casos do Grupo I. 
   

Grupo III Todos os outros que não se enquadram em áreas temáticas especiais; 
 Reprodução Humana, exceto casos do Grupo I. 
   
 

Jaú, 19 de agosto de 2021 
 
 

 
Prof. Dr. Ademir Testa Junior 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdades Integradas de Jaú 


