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Calendário de Reuniões Ordinárias do CEP  
 

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER 
 

 

2021 

 

 

PROJETOS PROTOCOLADOS ATÉ: VAI PARA REUNIÃO DE: 

24 de dezembro 2020 08 de janeiro 2021 

28 de janeiro 2021 12 de fevereiro 2021 

25 de fevereiro 2021 12 de março 2021 

25 de março 2021 09 de abril 2021 

29 de abril 2021 14 de maio 2021 

27 de maio 2021 11 de junho 2021 

24 de junho 2021 09 de julho 2021 

29 de julho 2021 13 de agosto 2021 

26 de agosto 2021 10 de setembro 2021 

30 de setembro 2021 08 de outubro 2021 

28 de outubro 2021 12 de novembro 2021 

25 de novembro 2021 10 de dezembro 2021 
 

 

 

 

 Os projetos devem ser encaminhados ao CEP, via Plataforma Brasil (online), com no mínimo 15 dias      

antes da reunião agendada. 

O Comitê recebe no máximo 20 (vinte) protocolos de pesquisa para apreciação por mês, os protocolos que 
ultrapassarem este número serão automaticamente encaminhados para a reunião seguinte. 

* Os processos serão analisados em fluxo contínuo, desde que esteja disponível na Plataforma Brasil 

e com toda a documentação correta e necessária para tramitação e avaliação. 

Obs.: As datas e horários apresentados acima poderão ser modificadas, a critério do Colegiado do 

CEP, para melhor atender à demanda de pesquisas a serem analisadas. As reuniões extraordinárias 

poderão ser solicitadas pela Coordenação do CEP. 
 
 

 

 
 

Nota: Os protocolos de pesquisa apresentados com até 15 (quinze) dias de antecedência da data de 

reunião ordinária do CEP/FSFX-HMC, serão apreciados nesta reunião. Os protocolos de pesquisa 

recebidos com uma antecedência menor que 15 (quinze) dias somente, serão apreciados na reunião 
do mês subsequente. 

 


