
Contas de e-mail da CONEP e o que deve ser encaminhado para cada uma delas: 
 
conep.cep@saude.gov.br: 
- Dúvidas sobre abertura de Comitê de Ética em Pesquisa; 
- Dúvidas sobre a manutenção de Comitês de Ética em Pesquisa; 
- Dúvidas sobre o processo de renovação de registro de Comitê de Ética em Pesquisa; 
- Solicitações de atualização de informações cadastrais de Comitê de Ética em Pesquisa; 
Solicitações de alteração do quadro de membros, representante de usuário, secretária 

administrativa, bem como alterações na estrutura física do Comitê de Ética em Pesquisa. 
- Solicitações de nomeação de Coordenador, Coordenador Adjunto e secretários na Plataforma 

Brasil; 
- Denúncias de desvios de protocolos; 
- Denúncias de mau funcionamento de Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
conep.indicacao@saude.gov.br: 
- Dúvidas sobre a indicação de Comitê de Ética em Pesquisa feitas pela CONEP; 
- Indicação de sugestão de Comitê de Ética em Pesquisa para pesquisas cujas instituições 

proponentes não possuem Comitê de Ética em Pesquisa; 
- Dúvidas e encaminhamentos sobre cadastros do SISNEP. 
 
conep.eventos@saude.gov.br: 
- Solicitações de participação de membros da CONEP em eventos; 
- Solicitações de capacitação para os Comitês de Ética em Pesquisa. 
 
plataformabrasil@saude.gov.br: 
- Dúvidas sobre o funcionamento da Plataforma Brasil; 
- Relatos de erros ocorridos durante o uso da Plataforma Brasil; 
 
conep@saude.gov.br: 
- Dúvidas sobre as Resoluções (homologadas pelo Conselho Nacional de Saúde) relacionadas à 

normativa brasileira que regulamenta os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres 
humanos no Brasil; 

- Dúvidas relacionadas à tramitação de protocolos de pesquisa enviados para a análise da 
CONEP; 

- Dúvidas sobre aspectos éticos relacionados ao projeto de pesquisa; 
 
conep.expedição@saude.gov.br: 
- Dúvidas sobre o envio de arquivos expedidos pela CONEP; 
- Solicitações de envio eletrônico de segunda via de documentos expedidos pela CONEP; 
- Solicitações de confirmação do recebimento de documentos do CEP pela CONEP. 
 
conep.biobancos@saude.gov.br: 
- Dúvidas relacionadas à Resolução CNS 441 de 12 de maio de 2011; 
- Dúvidas relacionadas à tramitação de protocolos de desenvolvimento de biobancos na 

CONEP. 
 
conep.audiencias@saude.gov.br  
Solicitações de audiências com membros da CONEP; 
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