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ADENDO Nº 03 – EDITAL PROPEG 10/2021 

 

 

 A Universidade Federal do Acre, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, bem como 

da Diretoria de Pesquisa e da Coordenadoria de Iniciação Científica no uso de suas atribuições legais, 

torna público o Adendo nº 03 ao EDITAL PROPEG nº 10/2021, retifica o link do item 3.1.1 e 3.1.2, 

permanecendo inalterado os demais itens e subitens do referido edital. 

 

 

3.1 DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

3.1.1 Antes do cadastro da proposta na plataforma de projetos, deverá ser observado o seguinte: 

a) Projetos que envolvem aspectos éticos não tem obrigatoriedade de serem submetidos ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP), via Plataforma Brasil, ou ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Animais (CEUA), quando for o caso, antes da aprovação do projeto.  
 

3.1.2 O cadastro da proposta na Plataforma de Projetos deve ser preenchido de forma a contemplar 

as etapas a seguir: 

c) Os projetos que envolverem aspectos éticos, não há obrigatoriedade da submissão da pesquisa no 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) antes da aprovação. Para os projetos aprovados o 

pesquisador/proponente terá até 60 dias, após divulagação do resultado final, para envio da 

cópia do parecer aprovado do CEP, sob penalidade de reprovação da proposta submetida a 

esse edital; 

d) Os projetos que envolverem aspectos éticos, não há obrigatoriedade da submissão da pesquisa no 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) antes da aprovação. Para os projetos aprovados 

o pesquisador/proponente terá até 60 dias, após divulagação do resultado final,  para envio da 

cópia do parecer aprovado do CEUA, sob penalidade de reprovação da proposta submetida a 

esse edital. 
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