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CARTA DE INDICAÇÃO  
REPRESENTANTES DE PARTICIPANTE DE PESQUISA (RPP) 

 
 
 
Em atenção à solicitação do(a) Associação Centro de Pesquisa de Populações Tradicionais 
Cuniã ACPPT-Cuniãe de acordo com o que definem a Resolução CNS nº 240/1997 e a 
Norma Operacional CNS/CONEP nº 001/2013,eu, 
Valdineuza Maria do Nascimento Borges, portador do CPF nº 115.471.542-68, no exercício 
das atribuições a mim conferidas, na qualidade de Diretora Presidente, INDICO para compor 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da SOLICITANTE como Representante 
deParticipante de Pesquisa (RPP), com mandato de 3 (três) anos, contando a partir 
da data desta indicação, o(s): 
 

a) Senhora Maria de Fátima Ferreira de Oliveira Rosilho, portadora do CPF 
nº408.845.702-15,Licenciada em pedagogia, residente àRua Curitiba, nº 3212, 
Bairro Caladinho, CEP 76.808.234. 
b) SenhoraRisolene Maria Souza Silva Gervasio , portadora do CPF 
nº623.510.012-49,Professora, mestre em História, residente à Avenida Calama 
nº7773,Bairro Planalto-Q E, Casa 24,CEP 76.825.481; 
 
... 

 
As indicadassão membros da Diretoria da Associação Centro de Pesquisa de Populações 
Tradicionais Cuniã, como Conselheira Fiscal e DiretoraTécnica Científica, respectivamente. 
Maria de Fátima é uma profissional com experiência técnica em atividades comunitárias e 
movimentos sociais atuando em bairros periféricos, comunidades rurais e ribeirinha através de 
ações de formação (palestras e oficinas). Atua também no campo da defesa das mulheres 
vítimas de violência doméstica. E-mail: fatinharosilho@yahoo.com.br. Risolene tem 
experiência em elaboração de prejetos do terceiro setor, assessoria, formação e consultoria de 
gênero, organização social, desenvolvimento territorial e políticas públicas no âmbito 
governamental e não governamental para a agricultura familiar, cidade, populações 
tradicionais e concentra suas pesquisas nos temas relacionados ao feminismo, políticas 
públicas, gênero, história das mulheres e organização social. Informamos também que foram 
escolhidasmediantemediante diálogo com os membros desta instituição, sendo realizada a 
indicação das mesmas. E-mail: risolenes@gmail.com.  
 
2. AAssociação Centro de Pesquisa de Populações Tradicionais Cuniãé uma 
instituição de direito privado,sem fins lucrativos ou econômico, de caráter 
organizacional,filantrópico,assistencial,promocional, recreativo e educacional. Tem como 
objetivo atuar no campo da ciência e da cultura,realizando e promovendo 
pesquisa,consultorias,assesoria técnica-cientifica,seminários, divulgação, publicações, ensino 
e outras atividades relativas aos aspectos físico e social de populações tradicionais. 



Centro de Pesquisas de Populações Tradicionais Cuniã 
Rua Jorge Roumier, nº 3617 – São João Bosco 

CEP: 76.803-722– Porto Velho – RO 
Tel.: (69) 3043-1016 

E-mail: cunia.pesquisa@gmail.com 

 
 
 
 

 
                                             Valdineuza Mª Nascimento Borges 
 

 
 
 
 



Centro de Pesquisas de Populações Tradicionais Cuniã 
Rua Jorge Roumier, nº 3617 – São João Bosco 

CEP: 76.803-722– Porto Velho – RO 
Tel.: (69) 3043-1016 

E-mail: cunia.pesquisa@gmail.com 

 

 

 

Notas: 
 INDICANTE: Entidade indicante: é a organização ou movimento social, preferencialmente conselho de 

políticas públicas, responsável pela indicação do Representante de Participantes de Pesquisa ao Sistema 
CEP/Conep; 
 

 INDICADO: Pessoa indicada a ser Representante de Participantes de Pesquisa (RPP); 
 

 SOLICITANTE: Iinstituiçãoquesolicitou registroourenovação de registrodecomitêde 
éticajuntoàCONEPesolicitaàindicante,paratanto,indicaçãodeRPP. 
 

 Controle Social: processo por meio do qual a população participa diretamente, ou por meio de 
representantes, em instâncias consultivas, deliberativas e decisórias, na definição, execução e 
acompanhamento de políticas públicas; 

 
 
Orientações: 

 
1. O modelo e o texto devem ser mantidos, modificando-se somente as partes em cor azul e 

delimitadas pelos símbolos <> que devem ser retirados do texto após aedição; 

2. De acordo com a Norma Operacional CNS nº 001/2013, a indicação da representação de 

usuários é feita, preferencialmente, pelos Conselhos Municipais ou Estaduais de Saúde. 

Poderá ser feita também por movimentos sociais e entidades representativas deusuários. 

3. Segundo a Resolução CNS nº 240/1997, os representantes de usuários devem ser pessoas 

capazes de expressar pontos de vista e interesses de indivíduos e/ou grupos de participantes 

de pesquisas de determinada instituição e que sejam representativos de interesses coletivos e 

públicosdiversos. 

4. No caso de o indicado ser o(a) próprio(a) presidente/diretor(a) da entidade é necessário 

o envio da ata de assembleia em que o grupo decidiuindicá-lo(a); 

5. O logotipo ou timbre e assinatura desta carta deve ser do(a) representante legal do Conselho 

Estadual/Municipal de Saúde ou Entidade/Associação que indica orepresentante. 

6. Dúvidaspodemsersanadaspeloe-mailconep.cep@saude.gov.broupelostelefones:(61)3315- 

5878/5889/5883/5881. 


