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REGIMENTO INTERNO DO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ASSOCIAÇÃO FACULDADES 

CATÓLICAS PETROPOLITANAS - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
PETRÓPOLIS/ (CEP/UCP) 

 
 

(Fundamentado na Res. CNS 370/2007, Res. 466/2012, Norma operacional nº 

001/2013, Resolução 510/2016 e Res.647/2020).  

 

Art. 1º. O Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Faculdades Católicas 

Petropolitanas  - Universidade Católica de Petrópolis (CEP/UCP) é um órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

colegiado, de natureza consultiva e deliberativa encarregado da supervisão, 

análise, revisão, autorização e acompanhamento das pesquisas realizadas no 

âmbito da UCP que envolvam apenas seres humanos, excluindo qualquer 

análise de pesquisas com animais, de modo a atender as normas da Resolução 

nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, expedida em 12/12/2012, e bem 

assim os preceitos e princípios éticos inerentes à natureza e à identidade da 

Universidade Católica de Petrópolis. Deverá o CEP estar registrado junto a 

CONEP, tendo o prazo de validade do registro de 3 (três) anos, e ao final deste 

período deverá ser solicitada a renovação junto a CONEP, conforme disposto 

nos itens 1.4, II e II.1, da Resolução CNS nº 370/2007 e letra B) item 2.1 da 

Norma Operacional 001/2013. 

 

Art. 2º. O CEP/UCP é constituído por, 13 (treze) membros, sendo oito titulares e 

cinco suplentes, incluindo o coordenador e o vice coordenador, todos com 

conhecimento científico e experiência em pesquisa, designados mediante ato do 

Reitor, a partir de indicação dos representantes dos Centros Acadêmicos, 

devendo incluir a participação de pesquisadores e profissionais da área da 

saúde, das ciências sociais, das ciências exatas e das ciências humanas e uma 

secretária administrativa responsável pelos serviços administrativos do CEP 

conforme resolução nº 370/2007.  

Parágrafo 1º - Para a designação dos membros do CEP/UCP a Reitoria deverá 

observar, quando possível, a distribuição balanceada de gênero (homens e 

mulheres), evitando-se, além disso, que uma determinada categoria profissional 

tenha representação superior à metade de seus membros. 

Parágrafo 2º - Em sua composição, o CEP/UCP deve possuir, no mínimo, dois 

membros Representantes de Participante de Pesquisa (RPP), atendendo ao 

disposto no art. 16 da Resolução CNS nº 647/2020. 
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Parágrafo 3º - O membro suplente será convocado para as reuniões do 

CEP/UCP na impossibilidade de participação do membro titular.  

 

Art. 3º - Os membros do CEP/UCP deverão atuar de forma voluntária, autônoma 

e independente no exercício de sua função, que é de elevado interesse público, 

sendo vedado, tanto aos titulares quanto aos suplentes, exercer atividades nas 

quais interesses privados possam comprometer o interesse público e sua 

imparcialidade no exercício de suas atividades no sistema CEP/CONEP.  

Parágrafo Único - Os membros do CEP/UCP deverão apresentar declaração, 

por escrito, comprovando a sua autonomia e independência no exercício como 

membro, já no momento da sua candidatura ou aceitação de indicação.  

 

Art. 4º. Os membros do CEP/UCP não poderão ser remunerados pela instituição 

em virtude de sua atuação no âmbito do Comitê sendo, todavia, imprescindível 

que sejam dispensados das obrigações funcionais de modo que possam 

participar das reuniões e demais atividades do colegiado. 

Parágrafo Único – Não se aplica o disposto no caput do presente artigo os 

pagamentos aos membros do CEP/UCP que importem, no exercício de suas 

funções, em ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, alimentação 

e hospedagem previamente autorizadas pela instituição. 

 

Art. 5º. O mandato dos membros, do coordenador e do vice coordenador do 

CEP/UCP será de 03 (três) anos, permitida a recondução, como está previsto na 

Resolução CNS nº 370/2007. 

Parágrafo 1º - O não comparecimento injustificado do membro titular a 3 (três) 

reuniões consecutivas ou a 6 (seis) reuniões intercaladas justificadas durante um 

ano importará na perda do mandato com designação de novo integrante para 

completar o período remanescente.  

Parágrafo 2º - Ao término do triênio, é recomendável que sejam reconduzidos, 

para um novo mandato, pelo menos 1/3 (um terço) dos integrantes do colegiado, 

e bem assim que, pelo menos 1/3 (um terço) de seus integrantes seja renovado. 

Parágrafo 3º - Cabe ao CEP/UCP comunicar à CONEP as situações de 

vacância ou afastamento de membros e encaminhar as substituições efetuadas, 

justificando-as, conforme a Norma Operacional nº 001/2013. 

 

Art. 6º. O CEP/UCP terá caráter multidisciplinar e poderá contar com consultores 

ad hoc, pessoas pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer 

subsídios técnicos. 
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Art. 7º. O CEP/UCP reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês no Campus 

Rua Benjamin Constant, 213 (prédio da Reitoria), de preferência nas quartas-

feiras a partir das 14h30, com duração em torno de 2h30min, exceto nos meses 

de janeiro e julho, e, extraordinariamente, quando necessário, por convocação 

do coordenador ou mediante requerimento de 2/3 (dois terços) de seus 

membros.  

Parágrafo 1º - O CEP/UCP realizará atendimento ao público às sextas-feiras, 

das 09 às 11horas e das 14h30min às 17horas, no Campus D. Veloso, localizado 

à Rua Benjamin Constant, 213 (prédio da Reitoria – Bloco: E - Sala: 112 – 

CEP/UCP). 

Parágrafo 2º - Para iniciar a reunião e deliberação do CEP/UCP o quórum 

mínimo será constituído pela maioria absoluta (50%+1) de seus componentes. 

Durante as reuniões será lavrada Ata que deverá ser assinada por todos os 

membros presentes na reunião e que será disponibilizada a todos os membros 

do CEP no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da reunião, e que 

deverá obrigatoriamente registrar:  

I- das deliberações da plenária;  

II- da data e horário de início e término da reunião;  

III- do registro nominal dos presentes; e 

IV- das justificativas das ausências;  

Parágrafo 3º - Em caso de empate na votação, prevalecerá o voto do 

coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da UCP. 

Parágrafo 4º - O colegiado deverá estabelecer, mediante proposta do 

coordenador e coordenador adjunto, um calendário semestral com as datas de 

05 (cinco) reuniões ordinárias para cada semestre, sendo que a convocação 

para as reuniões extraordinárias será feita com o prazo de, pelo menos, 48 

(quarenta e oito) horas. 

 

Art. 8º. As atividades do CEP/UCP serão administradas por coordenador, eleito 

dentre seus integrantes, pela maioria absoluta (50%+1) dos membros do 

colegiado, que terá as seguintes atribuições: 

a) Convocar e coordenar as reuniões, cuja pauta será definida ouvido o 
colegiado; 
b) Designar, mediante sistema rotativo, e atendidas as especificidades de cada 
projeto de pesquisa, os relatores que ficarão encarregados da apreciação prévia 
respectiva; 
c) Dar execução às deliberações do colegiado aos pareceres finais do CEP para 
serem liberados na Plataforma Brasil; 
d) Representar, interna e externamente, o CEP/UCP, zelando pelo cumprimento 
de sua missão institucional; 
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e) Promover e realizar programas de capacitação dos membros bem como da 
comunidade acadêmica e promoção da educação em ética em pesquisas 
envolvendo seres humanos. 
f) Receber dos participantes de pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias, 

ou em caso de perceber situações de infrações éticas, sobretudo as que 

impliquem em riscos aos participantes de pesquisa, comunicar os fatos às 

instâncias competentes para averiguação e, havendo comprovação, propor 

modificação ou suspensão da mesma, e, quando couber, comunicar ao 

Ministério Público. 

 

Art. 9º. Os membros do CEP/UCP no exercício de suas atribuições têm 

independência e autonomia na análise de protocolos de pesquisa e na tomada 

de decisões, observando os seguintes preceitos: 

I – Manter total sigilo, seguindo a Norma Operacional nº001/2013 do Conselho 

Nacional de Saúde – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa;  

II - Abster-se da análise e deliberação sobre protocolos de pesquisa em que 

estiverem direta ou indiretamente envolvidos. 

 

Art. 10º. O CEP/UCP é encarregado de revisar todos os protocolos de pesquisa 

envolvendo seres humanos, desempenhando todas as atribuições previstas nas 

Resoluções CNS 466/2012 e CNS 510/2016 cabendo-lhe a responsabilidade 

pelas decisões sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de 

modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos “participantes” nas 

referidas pesquisas.  

Parágrafo Único: Ao analisar e decidir sobre as pesquisas apreciadas, o 

CEP/UCP se torna corresponsável por garantir a proteção dos participantes de 

pesquisa. 

 

Art. 11º. O colegiado do CEP/UCP tem caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, fomentando através da realização de seminários, palestras e outros 

eventos acadêmico-científicos o estudo e a reflexão em torno do tema da ética 

nas pesquisas científicas, além de assegurar a realização de programas de 

capacitação à formação continuada dos membros e pesquisadores da UCP e 

promover a discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na 

comunidade. 

 

Art. 12º. Todas as atividades de pesquisa realizadas no âmbito da UCP que, 

individual ou coletivamente, envolvam o ser humano, de forma direta ou indireta, 

em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou 

materiais, serão submetidas à apreciação do CEP/UCP, mediante projetos de 

pesquisa inseridos na Plataforma Brasil, que atendam integralmente os 
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requisitos fixados no item III da Resolução CNS 466/2012, sem prejuízo de 

outros requisitos específicos a serem definidos mediante deliberação formal do 

colegiado e Art. 3º da Resolução 510/2016. 

Parágrafo 1º - Somente serão apreciados os protocolos de pesquisa submetidos 

na Plataforma Brasil e que apresentarem toda a documentação solicitada em 

português, acompanhados dos originais em língua estrangeira, quando houver.  

Parágrafo 2º O CEP deve acompanhar os protocolos aprovados por meio de 
relatórios, devendo ser encaminhados à CONEP os protocolos de áreas 
temáticas especiais de acordo com o item IX.4 da Resolução 466/2012. 
 
 
Art. 13º. O coordenador ao receber o projeto através da Plataforma Brasil, 

designará um relator para apreciação do projeto e elaboração do parecer 

provisório, que após encaminhará para a Plataforma Brasil, para que todos os 

membros do Comitê antes da reunião tenham acesso. O parecer definitivo será 

deliberado durante a reunião ordinária ou extraordinária.  O prazo para emissão 

do parecer inicial pelo CEP é de trinta (30) dias a partir da aceitação na 

integralidade dos documentos do protocolo, cuja checagem documental deverá 

ser realizada em até 10 dias após a submissão.  

Parágrafo 1º - Na primeira reunião ordinária subsequente ao parecer emitido na 

forma do Parágrafo 1º será submetido à discussão do colegiado constituído por, 

no mínimo, a maioria absoluta (50%+1) de seus componentes, será emitido o 

parecer consubstanciado devidamente assinado pelo coordenador que poderá 

culminar no enquadramento do Protocolo de Pesquisas em uma das seguintes 

categorias: 

I - Aprovado: quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para 

execução. 

II - Com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese 

em que serão solicitadas alterações ou complementações do protocolo de 

pesquisa. Por mais simples que seja a exigência feita, o protocolo continua em 

“pendência”, enquanto esta não estiver completamente atendida. 

Se o parecer for de pendência, o pesquisador terá o prazo de trinta (30) dias, 

contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. Decorrido 

o prazo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o parecer final, aprovando ou 

reprovando o protocolo. 

III - Não aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do 

protocolo são de tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação 

em “pendência”.  

IV – Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as 

respostas às pendências apontadas ou para recorrer. 

V- Suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser 

interrompida por motivo de segurança, especialmente referente ao participante 

da pesquisa. 
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VI – Retirado: quando o sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do 

pesquisador responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo, 

antes de sua avaliação ética. Neste caso, o protocolo é considerado encerrado. 

Parágrafo 2º - O conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise dos 

protocolos tramitados no CEP/UCP é de ordem estritamente sigilosa e suas 

reuniões são sempre fechadas ao público. Os membros do CEP e todos os 

funcionários que têm acesso aos documentos, inclusive virtuais, e reuniões, 

devem manter sigilo comprometendo-se, por declaração escrita, sob pena de 

responsabilidade”. 

 

Art. 14º. Os documentos administrativos produzidos no âmbito do CEP/UCP, 

bem como os protocolos analisados, serão digitalizados e arquivados por 5 

(cinco) anos. 

 

Art. 15º. O CEP/UCP enviará semestralmente o relatório de atividades relativas 

ao semestre letivo encerrado à CONEP, contendo informações quantitativas e 

qualitativas referentes a reuniões, estrutura e funcionamento, acompanhamento 

do desenvolvimento dos projetos de pesquisa e papel consultivo e educativo do 

CEP. 

 

Art. 16º. O presente regimento só poderá ser alterado por proposta aprovada em 

plenária, com quórum mínimo de 2/3 (dois terços), conforme a Norma 

Operacional nº 001/13 dos componentes do CEP/UCP, sendo assinada por 

todos e sendo submetido à aprovação do Reitor.  

 

Art. 17º. Em situações excepcionais, a coordenação poderá emitir parecer “ad 

referendum” do colegiado, sendo que na primeira reunião ordinária subsequente 

que ocorrer o projeto será inserido na Ata. A comunicação Ad referendum 

somente pode ser utilizada nos casos de análise de respostas de pendências e 

para análises de recursos, jamais nas análises iniciais.  

 

Art. 18º. Em caso de greve Institucional, cabe ao CEP/UCP: 

I- comunicar à comunidade de pesquisadores e às instâncias institucionais 

correlatas quanto à situação, informando se haverá interrupção temporária da 

tramitação dos protocolos, e se a tramitação permanecerá paralisada (parcial ou 

totalmente) pelo tempo que perdurar a greve;  

II- informar aos participantes de pesquisa e seus representantes o tempo de 

duração estimado da greve e as formas de contato com a CONEP, de modo que 

permaneçam assistidos em casos de dúvidas sobre a eticidade e apresentação 

de denúncia durante todo o período de greve;  
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III- promover junto à instituição, em relação aos projetos de caráter acadêmico, 

como TCC, mestrado e doutorado, a adequação dos prazos dos alunos, de 

acordo com a situação de cada um, caso haja atraso na avaliação ética;  

IV- informar à CONEP quais providências que serão adotadas para regularizar a 

sua atuação quanto à tramitação de protocolos para apreciação ética, após o 

período de paralisação, e Recesso Institucional; 

 V- informar, com a devida antecedência e por meio de ampla divulgação por via 

eletrônica, à comunidade de pesquisadores o período exato de duração do 

recesso;  

VI- informar aos participantes de pesquisa e seus representantes o período exato 

de duração do recesso e as formas de contato com o CEP e a CONEP, de modo 

que permaneçam assistidos em casos de dúvidas sobre a eticidade e 

apresentação de denúncia durante todo o período do recesso. 

 

Art. 19º. – O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua 

aprovação pelos membros do CEP/UCP registrada na Ata, e aprovação 

assinada pelo Reitor e pelos membros, podendo ser assinatura digital. 

Revisado conforme solicitação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) dia 08 de abril de 2022. 

                                                   Petrópolis, 08 de abril de 2022. 

 
 
 
 

Pe. Pedro Paulo de Carvalho Rosa 
Reitor 

                                                  

__________________________________           ______________________________________ 
Profª Ms. Ave Regina de Azevedo Silva                      Prof. Dr. Leandro Couto Carreira Ricon 
   Coordenadora do Comitê de Ética                          Coordenador Adjunto do Comitê de Ética 
 
_________________________________              ____________________________________ 
          Prof. Dr. Fábio Lopes Licht                            Profª Drª. Katia Christian Zanatta Manangão  
 
__________________________________            ____________________________________ 
           Profª Ms. Luiza Bizzo Affonso                             Profª Drª. Maracy Domingues Alves  
 
___________________________________             __________________________________ 
          Prof. Dr. Maurício Pires Guedes                         Srª. Ana Maria Gonçalves Nilsson Stutzel   
 
___________________________________             __________________________________ 
     Profª Drª. Adriana de Oliveira Afonso                         Profª Drª. Camila Brand de Carvalho 
 
___________________________________             __________________________________ 
     Profª Ms. Erika Pereira Machado                                       Profª Drª. Fabiana Eckhardt  
 
___________________________________ 
        Sra. Artemis Viegas da Cunha 
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 20/04/2022 às 23:40:46 (GMT -3:00)

Nova inclusão de texto solicitado pela CONEP - 08-04-2022 - aprovado em 
24-03-2022 -  SOLICITAÇÕES DA CONEP - REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE 
ÉTICA EM PESQUISA DA UCP.pdf

ID única do documento: #d2b2bb9a-fc19-4577-8c97-5c17c48ddfe4

Hash do documento original (SHA256): 48811f1e1d87f922c2cb327b47d974532d8382e5776f812e2157cbbada166714

Este Log é exclusivo ao documento número #d2b2bb9a-fc19-4577-8c97-5c17c48ddfe4 e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (14)

Camila Brand de Carvalho (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 17:26:43 (GMT -3:00)

Erika Pereira Machado (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 15:52:54 (GMT -3:00)

Luiza Bizzo Affonso (Participante)
Assinou em 22/04/2022 às 11:38:54 (GMT -3:00)

Maurício Pires Guedes (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 21:29:47 (GMT -3:00)

Ana Maria Gonçalves Nilsson Stutzel (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 11:11:13 (GMT -3:00)

Fabiana Eckhardt (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 21:29:14 (GMT -3:00)

Leandro Couto Carreira Ricon (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 23:39:20 (GMT -3:00)

Adriana de Oliveira Afonso (Participante)
Assinou em 22/04/2022 às 11:23:28 (GMT -3:00)
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#d2b2bb9a-fc19-4577-8c97-5c17c48ddfe4
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Ave Regina de Azevedo Silva (Participante)
Assinou em 20/04/2022 às 23:41:50 (GMT -3:00)

Katia Christian Zanatta Manangão (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 21:20:45 (GMT -3:00)

Fábio Lopes Licht (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 07:09:45 (GMT -3:00)

Pe.Pedro Paulo de Carvalho Rosa (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 09:12:54 (GMT -3:00)

Artemis Viegas da Cunha (Participante)
Assinou em 21/04/2022 às 10:13:32 (GMT -3:00)

Maracy Domingues Alves (Participante)
Assinou em 22/04/2022 às 15:57:25 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

20/04/2022 às 23:40:47 
(GMT -3:00)

Ave Regina de Azevedo Silva solicitou as assinaturas.

20/04/2022 às 23:41:50 
(GMT -3:00)

Ave Regina de Azevedo Silva (Autenticação: e-mail ave.regina@ucp.br; IP: 
200.194.165.72) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 07:09:45 
(GMT -3:00)

Fábio Lopes Licht (Autenticação: e-mail fabio.licht@ucp.br; IP: 
138.117.220.228) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 10:13:32 
(GMT -3:00)

Artemis Viegas da Cunha (Autenticação: e-mail 
artebelasara03@gmail.com; IP: 170.80.70.192) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

21/04/2022 às 11:11:13 
(GMT -3:00)

Ana Maria Gonçalves Nilsson Stutzel (Autenticação: e-mail 
amgstutzel@outlook.com.br; IP: 138.117.221.169) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 09:12:54 
(GMT -3:00)

Pe.Pedro Paulo de Carvalho Rosa (Autenticação: e-mail reitor@ucp.br; IP: 
138.118.45.211) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 23:39:20 
(GMT -3:00)

Leandro Couto Carreira Ricon (Autenticação: e-mail leandro.ricon@ucp.br; 
IP: 177.209.138.110) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 15:52:54 
(GMT -3:00)

Erika Pereira Machado (Autenticação: e-mail erika.pereira@ucp.br; IP: 
168.205.101.4) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 17:26:43 
(GMT -3:00)

Camila Brand de Carvalho (Autenticação: e-mail camila.carvalho@ucp.br; 
IP: 179.70.231.153) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 21:29:47 
(GMT -3:00)

Maurício Pires Guedes (Autenticação: e-mail mauricio.guedes@ucp.br; IP: 
170.254.83.81) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

21/04/2022 às 21:29:14 
(GMT -3:00)

Fabiana Eckhardt (Autenticação: e-mail fabiana.eckhardt@ucp.br; IP: 
201.9.88.112) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

#d2b2bb9a-fc19-4577-8c97-5c17c48ddfe4
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

21/04/2022 às 21:20:45 
(GMT -3:00)

Katia Christian Zanatta Manangão (Autenticação: e-mail 
katia.manangao@ucp.br; IP: 168.205.101.9) assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/04/2022 às 11:38:54 
(GMT -3:00)

Luiza Bizzo Affonso (Autenticação: e-mail luiza.affonso@ucp.br; IP: 
170.80.70.231) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/04/2022 às 11:23:28 
(GMT -3:00)

Adriana de Oliveira Afonso (Autenticação: e-mail adriana.afonso@ucp.br; 
IP: 170.254.80.82) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/04/2022 às 15:57:25 
(GMT -3:00)

Maracy Domingues Alves (Autenticação: e-mail maracy.alves@gmail.com; 
IP: 179.233.102.96) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/04/2022 às 15:57:26 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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