
   
FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO 

Direção 

1 
 

 
 

PORTARIA nº. 03/2019 
 

 
Cria o Comitê de Ética e Pesquisa nos cursos de 
graduação da Faculdade Arquidiocesana de 
Curvelo (FAC). 

 
 
O DIRETOR DA FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO, no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando: 
 
Que a pesquisa é definida como um conjunto de atividades formalizadas de 

investigação científica em qualquer área do conhecimento, mediante projeto articulado e 
metodologias especificamente adequadas ao perfil singular das áreas; 

Que o grande objetivo da pesquisa é proporcionar à comunidade acadêmica um 
profundo aperfeiçoamento de formação profissional. 

Que o valor da pesquisa é conferido pela capacidade do pesquisador, pelo rigor e 
disciplina aplicados na verificação e comprovação das hipóteses, que, quando bem articulados, 
resultam num ganho inestimável para toda a comunidade; 

Que a ética é uma construção humana, histórica, social e cultural; 
Que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção 

devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos; 
Que o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do participante; 
Que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno 

exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a 
prever e evitar possíveis danos aos participantes; 

A existência do sistema dos Comitês de Ética em Pesquisa e da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa; e 

A importância de se construir um marco normativo claro, preciso e plenamente 
compreensível por todos os envolvidos nas atividades de pesquisa em Ciências Humanas e 
Sociais, 

 
RESOLVE  
 
 
Art. 1º. Criar o Comitê de Ética e Pesquisa na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. 
 
Art. 2º. Os membros desse Comitê de Ética e Pesquisa serão nomeados por ato próprio. 
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Art. 3º. O Regimento e demais questões referentes ao Comitê de Ética e Pesquisa serão 
publicados em ato próprio. 
 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
Curvelo, 10 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

_______________________________ 
PROF. DR. LINDOMAR ROCHA MOTA 

DIRETOR 


