HISTÓRICO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/Unifeb
11/1999 - Instalação do CEP e estabelecimento das Normas de Funcionamento
05/2000 - Pedido de registro junto à CONEP – Conselho Nacional de Ética em Pesquisa.
06/2000 - Carta da CONEP informando que o representante de usuários deveria ser indicado de
conformidade com a Resolução CNS 240/97.




Nos locais onde existam fóruns ou conselhos de entidades representativas de usuários e/ou
portadores de patologia e deficiências cabe a essas instâncias indicar os representantes de
usuários nos Comitê de Ética.
O Conselho Municipal de Saúde de Barretos, por solicitação do CPG indicou por unanimidade os
nomes dos senhores Celso Almeida Carvalho, do Grupo Vida de Prevenção e Controle da AIDS e
José Luiz de Almeida, respectivamente como titular e suplente
Os senhores Henrique Prata e Mélek Zaiden Geraige ficaram como representantes de Instituição
de Apoio à Pesquisa da FEB, como titular e suplente, respectivamente

08/2000 - Ofício encaminhando a documentação (recomposição do Comitê de Ética em Pesquisa
CEP/FEB) necessária ao registro do Comitê de Ética da FEB.
09/2000 - CNS comunica registro do Comitê de Ética da FEB
Divulgar essas informações junto à comunidade acadêmica
e enfatizar que o CPG está à disposição de todos para
orientar sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos, inclusive sobre o
protocolo de pesquisa, para que passa ser apreciada pelo
CEP/FEB.
Criação:
Resolução CPG – 02/99 de 18 de junho/1999
• Instalação do CEP
• Reunião em 09/11/1999
 Aprovação do Registro do CEP/FEB/CONEP (29/09/2000)
 1ª Renovação do Registro do CEP/FEB/CONEP – Agosto/2004 (3 em 3 anos)
1º Mandato do Coordenador do CEP (3 anos)
Dr. Milton Accetozi – 09/11/1999 à 17/11/2002
09/10/2002 (3 anos, 1 mês e 8 dias)
2º Mandato do Coordenador do CEP (3 anos)
Dr. Milton Accetozi – 18/11/2002 à 21/05/2004 – 1 ano, 5 meses
(dia 21/05/04 – oficializou desligamento como membro do CEP/CPG/FEB)
3º Mandato – 18/11/2002 à 17/11/2005
(a partir de 22/05/04 – Prof. José Caetano da Silva (vice-coordenador) assume a
coordenação
MSc. José Caetano da Silva – (Coordenador) – 22/05/2004 à 17/11/2005
4º Mandato – Ainda Caetano (2005 – 2008)
5º Mandato – Fábio Luiz Ferreira Scannavino – (2008 – 2011)

