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CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO CEP- UNIFEV PARA 2021. 

As reuniões do Comitê de Ética acontecem na última terça-feira de cada mês às 16h30. 

Prof. Me. Wagner Moneda Telini                                                            Rosângela de Mello  

 Coordenador do CEP/UNIFEV                                                           Secretária do CEP/UNIFEV 

Todas às 16h30 

 26/01/2021– 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 10/01/2001, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

 23/02/2021– 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 07/02/2021, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

30/03/2021 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 14/03/2021, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

27/04/2021 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 11/04/2021, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

25/05/2021 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 09/05/2021, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

29/06/2021– 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 13/06/2021, após 

esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

JULHO - FÉRIAS 

31/08/20221 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 15/08/2021, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

28/09/2021 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 12/09/2021, 

após   esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

26/10/2021 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 10/10/2021, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

30/11/2021 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 14/11/2021, 

após esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

14/12/2021 – 3ª feira - protocolar a pesquisa na Plataforma Brasil até o dia 04/12/2021 após 

esta data, a pesquisa passará para a reunião do mês seguinte. 

 


