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A FOR RT 5.2 COEPE-001-01 Solicitação para o desenvolvimento de pesquisa
no Lacen/SC
B FOR RT 5.2 COEPE-001-02 Avaliação do projeto de pesquisa e parecer do
Lacen/SC
C FOR RT 5.2 COEPE-001-03 Termo de compromisso do responsável pela
pesquisa
D FOR RT 5.2 COEPE-001-04 Relatório final do projeto

1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes, regras e recomendações para a realização de pesquisa no Lacen/SC.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às pesquisas desenvolvidas com a utilização de dados ou recursos do Lacen/SC.

3 SIGLAS

CEP Comitê de Ética em Pesquisa
COMEP Comissão de Ensino e Pesquisa
SUS Sistema Único de Saúde

4 DEFINIÇÕES

Para efeito deste POP, são consideradas as seguintes definições:

a) colaborador
Servidor efetivo e terceirizado que colabora, coopera e contribui para a missão do Lacen/SC.

b) congresso
Reunião formal e periódica de pessoas pertencentes a grupos profissionais com o mesmo
interesse, geralmente promovido por entidades associativas, objetivando estudar, debater e
chegar a conclusões sobre um tema em geral, exposto em subtemas. Estes são
apresentados sob diferentes tipos de eventos, como painel, conferência, palestra, debate,
mesa-redonda, simpósio, mostra, exposição ou feira;

c) curso
Evento educacional que visa à formação e à qualificação de profissional;
d) evento científico
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Acontecimento previamente planejado, num determinado espaço de tempo, com a
aproximação entre os participantes, de forma física ou por meio de recursos tecnológicos.
Tem a finalidade de discutir, debater ou solucionar questões sobre determinado tema
relacionado a certa área de atividade. Exemplo: congresso, encontro, seminário, mesa-
redonda, simpósio, painel, fórum, conferência ou curso;

e) palestra
Apresentação de um tema predeterminado, que já possui informações sobre o assunto.
Menos formal que a conferência, exige a presença de um coordenador para a apresentação
do palestrante e triagem de perguntas, que podem ser feitas diretamente pela plateia,
durante a apresentação e após a autorização do apresentador;

f) pesquisa
Processo sistemático de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar
novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente. É
basicamente um processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza quanto da
sociedade na qual esta se desenvolve. A pesquisa como atividade regular também pode ser
definida como o conjunto de atividades orientadas e planejados pela busca de um
conhecimento;

g) pesquisador
Colaborador do Lacen/SC ou de outras instituições que tenha interesse em utilizar os dados
do Lacen/SC para realizar pesquisas;

h) projeto de pesquisa
Documento elaborado pelo pesquisador ou grupo de pesquisadores, no qual este(s)
apresenta(m) as ideias centrais da pesquisa e abordam áreas como o tema, objeto da
pesquisa, formulação do problema, relevância social, objetivos, metodologia adotada,
cronograma, orçamento, riscos e benefícios aos participantes envolvidos na execução da
pesquisa, forma de devolução dos resultados aos participantes do estudo e à(s) instituição
(ões) envolvida(s), entre outras;

i) trabalho científico
Informação científica organizada segundo padrões específicos, com o objetivo de facilitar a
sua compreensão. As revistas científicas, na sua totalidade, têm um conjunto de normas de
redação destinadas a orientar os autores no preparo dos trabalhos para publicação. Embora
cada revista tenha as suas próprias normas, em geral, elas seguem determinados padrões
universalmente aceitos.

5 CONDIÇÕES GERAIS

De acordo com o POP RD 4.1 Organização, é de responsabilidade da UO COEPE, dentre
outras, estimular a realização de pesquisa científica no âmbito da instituição, promovendo a
divulgação de artigos e eventos científicos.

A UO COEPE possui a Comissão de Ensino e Pesquisa - COMEP, oficializada por meio da
Portaria nº 815 de 04 de setembro de 2017, com a finalidade de implantar e implementar as
ações de educação permanente/continuada e promover a pesquisa científica no âmbito do
Lacen/SC. A COMEP reporta-se hierarquicamente à UO COEPE.
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A UO COEPE e a COMEP, juntamente com a Alta Direção do Lacen/SC, são responsáveis
por todo o processo relacionado à pesquisa realizada na instituição, desde as etapas que
precedem o seu início, passando pelo acompanhamento da sua execução, até a entrega à
UO COEPE do relatório final da pesquisa desenvolvida.

6 CONDIÇÕES ESPECIFÍCAS

6.1 Procedimentos que precedem o início da pesquisa

Antes de uma pesquisa ser iniciada no Lacen/SC, é preciso que os seguintes procedimentos
sejam realizados.

a) o proponente do projeto de pesquisa, que pode ser colaborador do Lacen/SC ou estar
vinculado à outra instituição, deve acessar o ícone Pesquisa no Lacen/SC no endereço
eletrônico http://lacen.saude.sc.gov.br, onde encontrará as informações e orientações
necessárias para desenvolver sua pesquisa no âmbito do Lacen/SC, bem como preencher o
FOR RT 5.2 COEPE-001-01 Solicitação para o desenvolvimento de pesquisa no Lacen/SC
(anexo A), o qual deverá ser preenchido, digitalizado e enviado à UO COEPE, para o e-mail
coepelacen@saude.sc.gov.br, anexando à cópia do projeto;

Nota: a UO COEPE adota o LR COEPE-02/01 Protocolo: projeto de pesquisa, para registrar
o número do protocolo, e para onde o projeto foi enviado ex: Direção, COMEP, assinado e
datado pelo responsável pelo recebimento.

b) após o recebimento dos referidos documentos pela UO COEPE, estes são protocolados e
encaminhados à Alta Direção para conhecimento, leitura e análise. Posteriormente, a UO
COEPE envia os documentos a um membro da COMEP, o qual será designado pela UO
COEPE para avaliar o projeto de pesquisa e emitir o parecer, constante no FOR RT 5.2
COEPE-001-02 Avaliação do projeto de pesquisa e parecer do Lacen/SC (anexo B), no
prazo máximo de dez dias úteis;

c) após finalizar o parecer, o membro da COMEP designado envia-o à Alta Direção e, em
seguida, à UO COEPE para aprovação. O prazo para a Alta Direção e para a UO COEPE se
manifestarem, assinando e datando o FOR RT 5.2 COEPE-001-02 Avaliação do projeto de
pesquisa e parecer do Lacen/SC (anexo B), é de até cinco dias úteis. Se existir alguma
dúvida ou necessidade em relação ao parecer, tanto a Alta Direção quanto a UO COEPE
devem solicitar esclarecimento ao elaborador do parecer.

 caso sejam identificadas inconsistências no projeto de pesquisa enviado para análise
que inviabilizem a sua aprovação, a UO COEPE entrará em contato por e-mail ou
telefone com o proponente do projeto explicando a situação e solicitando as
adequações necessárias. Se estas forem realizadas, o projeto poderá ser reenviado à
UO COEPE para conferência;

 caso seja aprovado, a UO COEPE enviará por e-mail ao proponente o FOR RT 5.2
COEPE-001-03 Termo de compromisso do responsável pela pesquisa (anexo C), que
deverá ser assinado/datado e devolvido para UO COEPE, para então iniciar a
pesquisa.

Nota: a pesquisa só é iniciada após sua aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP). Para aprovação o projeto não deve conter pendências.
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6.2 Execução e acompanhamento da pesquisa

a) a responsabilidade pelo acompanhamento da execução do projeto será da UO COEPE,
que poderá solicitar ajuda ao chefe ou coordenador da UO onde a pesquisa está sendo
realizada, à COMEP, à Alta Direção ou a outros envolvidos na pesquisa;
b) durante toda a pesquisa será verificado o cumprimento dos itens descritos no FOR RT 5.2
COEPE-001-03 Termo de compromisso do responsável pela pesquisa (anexo C).

6.3 Procedimentos que sucedem a realização da pesquisa

Ao finalizar a pesquisa, o autor deverá:
a) preencher o FOR RT 5.2 COEPE-001-04 Relatório final da pesquisa realizada no
Lacen/SC (anexo D), assinando-o e datando-o;
b) realizar uma apresentação, coordenada pela UO COEPE, de aproximadamente 50
minutos, para os colaboradores e estagiários do Lacen/SC, preferencialmente no auditório.

Uma cópia dos documentos (projeto e relatório final) estará disponível na Rede - SGQ
(COEPE\Pesquisas).

Além de estimular e dar o suporte necessário à realização de pesquisas no Lacen/SC
compete à UO COEPE promover a divulgação das pesquisas executadas por meio de
trabalhos e eventos científicos. Desta forma, se a pesquisa foi realizada por colaboradores
ou estagiários do Lacen/SC, a UO COEPE deve atuar no sentido de viabilizar a publicação
de trabalhos científicos e de organizar eventos científicos.

7 RESPONSABILIDADES

a) UO COEPE: coordenar o processo de pesquisa no Lacen/SC, desde a análise de projetos
de pesquisa enviados até a apresentação do trabalho no Lacen/SC, viabilizar a publicação
de trabalhos científicos e organizar eventos científicos.

b) COMEP: avaliar e dar parecer em projeto de pesquisa e auxiliar a UO COEPE quando
solicitado.

c) Alta Direção do Lacen/SC: autorizar o desenvolvimento da pesquisa.

d) pesquisador: solicitar a realização da pesquisa ao Lacen/SC; realizar a pesquisa,
acompanhando-a em todo o processo e elaborar e apresentar o projeto no Lacen/SC.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 17025: Requisitos
gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2005.
31p.

______. ABNT NBR ISO 9000:2005. Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos
e vocabulário, Dez 2005.

INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAUDE-INCQS/FIOCRUZ.
Elaboração de Manuais e Procedimentos Operacionais Padronizados do INCQS.
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Requisito: 5.2Solicitação para o desenvolvimento de pesquisa no Lacen/SC

Nome completo do responsável pela pesquisa:

E-mail: Telefone:

Nome da instituição proponente:

UO*: Cargo*: Função*:

Titulo do projeto:

O projeto prevê financiamento?
(     ) Não (    ) Sim. Instituição financiadora: ________________________________________
Objetivo(s) da pesquisa:

Por que buscou o Lacen/SC?

Qual a demanda da pesquisa para o Lacen/SC?

O projeto prevê a participação de técnicos do Lacen/SC? Se sim, de que área?

Período previsto para execução do projeto.
Início: Final:
O projeto prevê contribuição de material de consumo, equipamento ou outros para o Lacen/SC?

Qual a forma de inserção do Lacen/SC no projeto para citações, publicações etc.?

*para colaboradores do Lacen/SC

Nota: o autor do projeto deverá anexar cópia ou resumo do projeto
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Nestes termos, pede deferimento.

________________________, ______ de ____________ de ____________.

_______________________________________
Assinatura do responsável pela pesquisa/data

Protocolo de confirmação do recebimento da solicitação de realização de pesquisa
juntamente com o projeto, preenchido pela UO COEPE:

Protocolo: __________________/__________

_________________________________________
Assinatura UO COEPE/data

_______________________________
Assinatura da Gerência da área/data

________________________________
Assinatura Direção/data
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Requisito: 5.2Avaliação do projeto de pesquisa e parecer do Lacen/SC

Protocolo nº: ________________/________

Cumpre-se encaminhar o parecer sobre o trabalho relativo ao protocolo mencionado.

Pontos referentes ao parecer Sim Não NA

Relevância do tema à saúde pública

Aplicabilidade ao Lacen/SC

Coerência entre métodos e objetivos propostos

Inovação no tema

( ) Aprovado ( ) Pendente ( ) Reprovado/Direção ( ) Reprovado/UO COEPE

Parecer:

Legenda: NA = Não se aplica

_____________________________________________
Assinatura Direção /data

_________________________ ___________________________
Assinatura COMEP/data Assinatura COEPE/data
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Requisito: 5.2Termo de compromisso do responsável pela pesquisa

Protocolo n°: ______________________ (preenchimento COMEP ou UO COEPE)

Nome do responsável pela pesquisa:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Instituição proponente da pesquisa:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Título do projeto de pesquisa:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Identificação da categoria a que o projeto de pesquisa está vinculado:

(    ) TCC (     ) Especialização (     ) Mestrado (     ) Doutorado (     ) Outro: _____________________

O responsável pelo projeto acima identificado assume os seguintes compromissos:

1. Somente iniciar a pesquisa após sua aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

2. Caso a pesquisa seja interrompida, informar justificativa ao Lacen/SC.

3. Ao utilizar informações ou dados coletados nos bancos de dados da instituição Lacen/SC, ou
material biológico estocado, assegurar a confidencialidade e a privacidade destes.

4. Destinar os dados coletados somente para a finalidade previamente descrita no projeto aprovado.
Qualquer intenção de uso dos dados coletados para finalidades não previstas no projeto deverá ser
comunicada à Coordenação de Ensino e Pesquisa do Lacen/SC (UO COEPE) para apreciação e
devido encaminhamento.

5. Respeitar todas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos estabelecidas na Resolução 466/12 e suas complementares na execução deste projeto.

6. Apresentar ao Lacen/SC o relatório final sobre a pesquisa desenvolvida.

___________________________________
Assinatura do responsável/data
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Requisito: 5.2Relatório final de pesquisa realizada no Lacen/SC

Protocolo n° ________________/________

O objetivo do projeto foi alcançado?

Sim

Não. Por quê?

O período previsto para execução do projeto foi cumprido de forma esperada?
Sim

Se não. Por quê?

Qual a contribuição para o Lacen/SC?
Cópia do
projeto

Apresentação
oral

Apresentação
congresso

Publicação
Revista

Outros

Realizaria novo projeto com o Lacen/SC?
Sim

Não. Por quê?

Principais resultados obtidos:

Sugestão/encaminhamento:

_______________________________
Assinatura responsável pela pesquisa/data
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Observação: o campo de identificação da edição/revisão refere-se ao documento que está sendo revisado.
Legenda: Ed/Rev: Edição/Revisão

Codificação e nome do documento: POP RT 5.2 COEPE-001 Pesquisa no Lacen/SC

Ed/Rev do documento revisado: 01/00 Alterado por: Léa Luzia Freitas Costa

HISTÓRICO DE MUDANÇAS

Nº do capítulo Nº da página Síntese da mudança

Capa 1 Alteração no nome dos verificadores, do aprovador.

Sumário 2 Foi excluído a sigla CEP Comissão de Ensino e Pesquisa e acrescentado a
sigla COMEP Comissão de Ensino e Pesquisa.

5 3-4
Excluído CEP, substituído por Comissão de Ensino e Pesquisa COMEP;
excluído 672 de 29 de agosto de 2016, substituído por 815 de 04 de setembro
de 2017; excluído CEP, substituído por COMEP.

6 4

Item 6.1 alínea b: excluído CEP, substituído por COMEP; alínea c: excluído
CEP, substituído por COMEP; acrescentado Nota;
Item 6.2 alínea a: excluído CEP, substituído por COMEP;
item 6.3: retirada a palavra Nota.

7 5 Alínea b: excluído CEP, substituído por COMEP.

Anexo A -
Acrescentado a data na assinatura do responsável pela pesquisa;
acrescentado assinatura da Gerência da área e data.

Anexo B -
Acrescentado assinatura Direção/data. Excluído do Lacen/SC; acrescentado
assinatura e data membro COMEP, excluído CEP; acrescentado assinatura e
data UO COEPE.

Anexo C - Excluído CEP, substituído por COMEP.
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