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CALENDÁRIO 2017
Informamos o Calendário de Reuniões do CEP, para o ano de 2017, bem como as datas limite para envio dos protocolos de
pesquisa, via Plataforma Brasil, a serem avaliados nas respectivas reuniões.
AVISO: Os projetos serão recebidos até o limite máximo de 2 projetos para cada relator. Os projetos excedentes
serão encaminhados para a reunião seguinte.

1ª reunião

2ª reunião

Limite para envio de projetos

13 de janeiro
17 de fevereiro
10 de março
07 de abril
12 de maio
02 de junho
07 de julho
04 de agosto
01 de setembro
06 de outubro
10 de novembro
01 de dezembro
A definir

------------------------------------17 de março
28 de abril
19 de maio
09 de junho
14 de julho
18 de agosto
15 de setembro
20 de outubro
17 de novembro
15 de dezembro
A definir

VIA PLATAFORMA BRASIL
14 de dezembro de 2016
18 de janeiro
15 de fevereiro
15 de março
12 de abril
17 de maio
14 de junho
12 de julho
16 de agosto
13 de setembro
18 de outubro
14 de novembro
13 de dezembro

MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro 2018

Avisos importantes:
1) Os projetos recebidos pelo CEP poderão ser analisados na primeira OU na segunda reunião do mês, sendo única a data limite
para recebimento. Não serão recebidos projetos extras para a segunda reunião do mês
2) Em caso de devolução por “pendência documental” será considerada a data da submissão com a correção e será desconsiderada
a data da submissão anterior (do projeto incorreto ou incompleto).
3) Os resultados das avaliações serão informados exclusivamente através da Plataforma Brasil
4) Este calendário poderá sofrer modificações ao longo de 2017

