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RESUMO

A exigência de certificação ética para publicações e apresentações de trabalhos envolvendo seres humanos como participantes de pesquisa, 
anteriormente mais específica das ciências da saúde, passou a vigorar também para as ciências humanas e sociais, e para tanto, dispomos agora 
da Resolução CNS 510/2016. Desde 2013 o Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) passou a receber um grande 
número de trabalhos de outras áreas que não a da saúde, como costumava ser no passado, e a nova resolução foi muito bem vinda para essas 
análises. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar a demanda de projetos por áreas e cursos de nossa instituição, de forma a conhecer as 
características das pesquisas desenvolvidas na instituição e instruir corretamente os pesquisadores em suas submissões, evitando pendências 
desnecessárias. Métodos: A pesquisa foi realizada por consulta aos relatórios numéricos da Plataforma Brasil e posterior identificação de autores, 
seus cursos e instituições. O levantamento apresentado aqui refere-se aos anos de 2015, 2016 e 2017. Resultados: Em 2015 foram submetidos e 
analisados 285 projetos, e entre os aprovados 41% eram de docentes dos cursos de graduação, 35% dos programas de pós-graduação estrito 
senso e 24% de outras instituições de ensino superior (IES), nem todas da Estácio. Em 2016, foram enviados 348 projetos, e entre os aprovados, 
55% eram projetos de graduação, 14% de pós-graduação e 31% de outras IES. Entre os projetos analisados e aprovados em 2017, 54% vieram da 
graduação, 12% da pós-graduação e 34% de outras IES.  Discussão: A maioria dos projetos aprovados nesse período principalmente da área da 
saúde foi submetida por professores de graduação, identificando-se aí os trabalhos de conclusão de curso. Já dentre os programas de pós-
graduação, observou-se um número maior de projetos submetidos pela área de educação em relação à área da saúde. Considerações Finais: O 
levantamento revela a necessidade de uma composição multidisciplinar do comitê, do treinamento de cada membro ingressante e, do 
conhecimento das Resoluções 466/12 e 510/16. O comitê vem trabalhando nesse sentido através das renovações dos membros, objetivando a 
melhor e mais rápida análise de cada projeto enviado. Essa ação é acompanhada de palestras proferidas nos programas de pós-graduação, da 
recente elaboração de um caderno explicativo publicado no portal da instituição, e dos plantões para dúvidas nos Seminários de Pesquisa da 
Estácio. Essa é mais uma iniciativa do CEP-UNESA no sentido de diminuir as dúvidas quanto à submissão de projetos para análise ética e estreitar 
proximidade com os pesquisadores.
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