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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano Anual de Capacitação (PAC) é um norteador das ações de capacitação que permitirá ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Sergipe (CEP) desempenhar com eficácia as 

competências institucionais em consonância com a legislação vigente. Ademais, o PAC está 

previsto na Norma Operacional 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde que estabelece a 

obrigação dos CEPs de promover atividades de capacitação para os membros e para a 

comunidade externa. 

Estabelecem-se, neste plano, as ações de capacitação que serão desenvolvidas durante o ano 

de 2019, em consonância com os objetivos e finalidades do sistema CEP/CONEP. Este plano não 

esgota todas as demandas por ações de capacitação. As demandas não contempladas no 

catálogo de eventos e surgidas ao longo do ano poderão ser posteriormente avaliadas e 

incluídas caso sejam pertinentes e haja viabilidade financeira e orçamentária. 

2. OBJETIVO GERAL 

Estruturar as ações de capacitação a serem ofertadas aos pesquisadores, comunidade e 

membros do Comitê de Ética em Pesquisa de forma que possam através da aquisição e do 

aperfeiçoamento de competências individuais e profissionais auxiliar o sistema CEP/CONEP na 

realização da sua principal finalidade que é o controle social. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar atividades de capacitação de pesquisadores em todos os Campi do IFS; 

 Dar visibilidade às atribuições e finalidade do CEP; 

 Capacitar todos os membros do CEP; 

 Compartilhar conhecimentos com outros CEPs; 

4. PÚBLICO-ALVO 

 Servidores do Instituto Federal de Sergipe; 

 Pesquisadores e comunidade interessados em pesquisa com seres humanos; 

 Membros do Comitê de Ética em Pesquisa; 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

É esperado com a implementação desse Plano: 

 Desenvolvimento, capacitação e qualificação dos membros do CEP, pesquisadores e da 

comunidade; 

 Maior comprometimento dos membros do CEP com suas metas e necessidades; 

 Transparência e clareza quanto às ações do CEP; 

 Padrões éticos de comportamento valorizados; 

 Extensão da capacitação a todos os envolvidos na formação contínua; 

 Elevação dos níveis de qualidade e eficiência dos serviços prestados à comunidade; 

 Aumento da produtividade; 

 Divulgação da existência e importância do CEP; 
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6. LINHAS DE DESENVOLVIMENTO 

Formação do pesquisador – Visa aprimorar o conhecimento da comunidade acadêmica sobre 

as atribuições do Comitê de Ética em Pesquisa, suas exigências e procedimentos internos, 

buscando reduzir o impacto no cronograma dos projetos submetidos e elevar a qualidade 

destes. 

Formação do membro do CEP – Visa aprimorar o conhecimento dos membros do Comitê e 

aprimorar a qualidade das avaliações éticas realizadas. 

7. ORÇAMENTO 

Os recursos materiais e financeiros para a execução do Plano são oriundos do patrimônio e 

orçamento do Instituto Federal de Sergipe. Não há uma projeção do valor a ser investido. 

Entretanto, a instituição mantenedora comprometeu na medida do possível a dar o suporte 

(diárias e passagens) necessário para realização dos eventos. 

8. CERTIFICAÇÃO 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Sergipe emitirá certificado de 

participação, após o término do curso, através do site SISPUBLI. 

9. BASE LEGAL 

O Plano Anual de Capacitação foi elaborado em consonância com a legislação vigente e 

conforme Norma Operacional 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde. 

10. OFERTA DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO – 2019 

Para o ano 2019, foram planejadas as ações de capacitação relacionadas no quadro a seguir. 

Ressalta-se que poderão ocorrer modificações em função de eventuais problemas de 

infraestrutura (falta ou escassez de tecnologia, contingente de pessoal e de espaço físico), 

contingenciamento na liberação de recursos da fonte que custeia a capacitação, ou mesmo o 

cancelamento da ação, no caso de intercorrências como aquelas supramencionadas, que 

impossibilitem sua execução. Nestes casos, os relatórios semestrais trarão o detalhamento das 

razões que ocasionaram o cancelamento de ações. Considerando-se que este Plano de 

Capacitação não esgota todas as necessidades, o CEP poderá, ainda, desenvolver ações de 

capacitação além daquelas propostas. 
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Evento de Capacitação Organizador Modalidade Carga horária Semestre Público-alvo

Treinamento para membros do Comitê 

de Ética em Pesquisa
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Todos os Membros do 

CEP e secretário

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Glória
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Lagarto
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus São 

Cristóvão

CEP/IFS Presencial 4h 1º
Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Tobias 

Barreto

CEP/IFS Presencial 4h 1º
Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Aracaju
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Itabaiana
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Socorro
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Propriá
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Campus Estância
CEP/IFS Presencial 4h 1º

Comunidade e 

pesquisadores

Realização de Workshop do Comitê de 

Ética em Pesquisa - Mestrado de 

Educação e Turismo

CEP/IFS Presencial 4h 2º
Comunidade e 

pesquisadores

Participação no ENCEP 2019 CEP/IFS Presencial (a definir)* 2º
Mínimo 1 membro do 

CEP e RU**

Treinamento para representantes dos 

Comitês de Ética em Pesquisa
CONEP Presencial (a definir)* 2º

Mínimo 4 membros 

do CEP (incluindo RU) 

e secretário**

* A definição da carga horária será definida pela organizadora do evento.

** A quantidade de participantes destes eventos e seu respectivo público-alvo está sujeita a modificações por parte dos organizadores do evento. 

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS PARA 2019


