Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo - Secretaria Municipal da Saúde

Comissão de Avaliação Projetos Pesquisa da SMS (CAPP-SMS)

INFORMATIVO
ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA PROJETOS
DE PESQUISA NO PERÍODO DE ENFRENTAMENTO COVID -19
A CAPP continua trabalhando na avaliação dos processos de projetos de pesquisa e
devido às alterações de atendimento de alguns setores públicos devido enfrentamento ao
coronavírus COVID -19 orientamos aos pesquisadores que precisem protocolar suas
solicitações de autorização de projeto de pesquisa junto à CAPP da Secretaria Municipal da
Saúde de Ribeirão Preto que procedam da seguinte maneira:
1) Envie e-mail para a CAPP (capp@saude.pmrp.com.br) informando sua necessidade de
autorização para coleta de dados de projeto de pesquisa e anexe o projeto na sua integra.
Ao responde-lo, iremos encaminhar o arquivo do resumo padrão da CAPP e as orientações
sobre como protocolar seu pedido. E já daremos início ao trâmite na CAPP.
2) O pesquisador deverá protocolar a solicitação de abertura de processo administrativo
na SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO em
requerimento
padrão
(<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/canal-doservidor/requerimento-padrao>) coloque ASSUNTO: Concordância Projeto Pesquisa.
Anexar o projeto de pesquisa e o resumo padrão da CAPP.
3) Poderá protocolar na Seção de Protocolo da Secretaria da Administração que está
funcionando das 10 às 14h, no seguinte endereço: Via São Bento, s/nº - Jd. Mosteiro, (16)
3977-8836 (na Secretaria de Administração).
4) Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail da CAPP: capp@saude.pmrp.com.br

Para saber mais sobre a CAPP:
A Comissão de Avaliação Projetos de Pesquisa (CAPP) tem por principal finalidade analisar as solicitações de realização de projetos de
pesquisa no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto (SMS), com o objetivo de preservar os interesses e a integridade dos
sujeitos da pesquisa, e da SMS.
Compete a CAPP o papel de avaliar a viabilidade administrativa, de recursos humanos e de espaço físico para o desenvolvimento dos
projetos, preservados o interesse público e a missão precípua da SMS-RP de garantir o direito constitucional à saúde da população.

